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ÖNSÖZ 

Türkiye’de bugüne kadar para politikası araçları ile ilgili olarak 
yayımlanmış eserler, bu konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacıların 

gereksinimlerine sınırlı ölçüde yanıt verebilmektedir. Bu eksiklik gözönüne 
alınarak yapılan çalışmada, Türkiye ve çeşitli ülkelerde para politikası araçlarının 

tarihsel perspektif içerisinde nasıl kullanıldığı analiz edilmiş, özellikle Türkiye ile 

ilgili bölüm geniş bir zaman boyutu içinde, detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. 

Ülkelerarası yapılan karşılaştırmalar ile para politikası uygulamalarının 
benzerlikleri ve farklılıkları, nedenleriyle ortaya konulmuştur. Çalışmada para 

politikası araçlarının hukuki altyapısı ile uygulamadaki gelişmelere ilişkin verilen 
eklerle, düenlenen tablolar, para politikası araçlarının ekonomik alandaki 

gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve ekonomik gelişmeleri nasıl etkilediğini 

göstermeyi amaçlamıştır. Türkiye’nin dünya konjonktüründen nasıl etkilendiği ve 

politikalarını nasıl belirlediğini gönnek açısından, çalışma, araştırmacılara önemli 

bir kaynak olmayı hedeflemiştir. 

Bu çalışmanın içeriğinin hazırlanmasındaki büyük katkı ve desteğinden 

dolayı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Sn. Zafer 

YÜKSELER’e, çalışma sürdürülürken yorum ve önerileri ile katkılarından dolayı 
Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Sn. Cavit DAGDAŞ’a özellikle teşekkür ederim. 

Çalışmanın çeşitli aşamlarında desteğini esirgemeyen ve çalışma boyunca 

yaptıkları değerli katkı ve yapıcı eleştirilerden dolayı DPT Yıllık Programlar ve 

Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü - Finansman Dairesi Başkanı Sn. 

Mustafa TOKGÖZ’e, Mali Piyasalar Daire Başkanlığı Uzmanları, Sn. Zeynep 
ADA EROGLU’na, Sn. Ayhan UYSAL’a, Sn. Ayşenur GÖNÜL’e, Sn. Kamuran 
MALATYALI’ya, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel 
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Müdürlüğü - Ekonomik Modeller Dairesi Uzmanlarından Sn. Zafer Ali YAVAN 

ve Sn. Yasemin KAYA’ya teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın son halini 

almasındaki katkı ve yorumlarından dolayı başta Komisyon Başkanı Sn. Timuçin 
SANALAN’a ve Sn. İlhan DÜLGER’e olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkür 
ederim. 

Ayrıca, çalışma boyunca desteğini esirgemeyen annem Rıfkıye AKÇAY’a, 

ailem ve yakın arkadaşlarıma, kaynak teminindeki yardımlarından dolayı Sn. 
İsmail ARSLAN ve Sn. Özhan ÜZÜMCÜOĞLU ile DPT Kütüphanesi 
çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 
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giriş 
Ekonomik politikalar içinde para politikasının yeri ve önemi zaman içinde 

önemli değişiklikler göstermiştir. Para politikalarının ekonomik politikalar 

içerisindeki ağırlığı arttıkça, para politikalarının genellikle uygulayıcısı durumunda 

olan merkez bankalarının da ekonomi politikaları ile ilgili karar süreçlerindeki 

önemi de artış göstermiştir. Merkez bankaları, para politikası uygulamalarında, 

belirledikleri hedeflere ulaşabilmek amacıyla değişik araçlar kullanmakta, bu 

araçların etkinliği ise ülkeden ülkeye ekonomilerin gelişmişlik düzeylerine ve 

yapısal özelliklerine bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak 
özellikle son yıllarda fınansal piyasalara doğrudan müdahale eden para politikası 

araçlarının yerine, dolaylı olarak müdahaleye izin veren araçlarda yoğunlaşıldığı 

gözlenmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, para politikası araçlarının kullanımının zaman içinde 

ülke örnekleri de incelenerek nasıl bir gelişme çizgisi izlediğini, ülkeden ülkeye 

içerdiği farklılıkların nedenlerini, etkinliklerinin nelere bağlı olduğunu 
göstermektir. 

Bu çerçevede, çalışmanın bir ve ikinci bölümlerinde para politikasının 

gelişimi ve para politikası araçları hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü 
bölümde ise, Dünya’dan çeşitli ülkelerde para politikası araçlarının kullanımları, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak iki ayrı kısımda İncelenmekte, gelişmiş 

ülkelerde araçların son durumları hakkında bilgi verilirken, gelişmekte olan 

ülkelerde, Türkiye ile karşılaştırma yapılabilmesi açısından geçiş süreçleri de 

açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde para politikası araçlarının Türkiye’deki 
kullanımı, zaman içerisindeki değişiklikleri içerecek şekilde açıklanmaktadır. Son 

bölümde ise bu bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılmaktadır. 



1. PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN KURAMSAL GÖRÜŞLER 
Para politikaları iktisadi teorilerin gelişimlerine göre değişim 

göstermişlerdir. Klasik, Keynesyen ve bu görüşlerin uzantılarının para politikasına 
bakışlarında zaman içerisinde görülen değişiklikler, siyasi hareketlerin para 

politikasını uygulamaktan sorumlu kadroları tarafından uygulamaya da 
yansıtılmıştır.1 

1.1 KLASİK GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI 

1930 yılı öncesi iktisadi düşünceye egemen olan Klasik düşünce, Say 

Kanunu ve Paranın Miktar Kuramı olmak üzere iki temel üzerine oturtulmuştur. 

Klasik düşüncenin gelir ve işgücü kuramı “ Her arz kendi talebini yaratır” şeklinde 
ifade edilen Say Kanunu’na dayanmaktadır. Buna göre ekonomide hiçbir zaman 

işsizlik problemi ya da düşük tüketim sorunu ortaya çıkmayacaktır. Teoriye göre 

teknolojinin veri olarak alındığı bir durumda, ekonominin potansiyel üretimi 
mevcut işgücü hacmi ile sermaye mallan stokuna bağlıdır. Bu üretim fonksiyonu 
üretilebilecek mal ve hizmet miktannı belirlemektedir. Say, üretilen mal ve 

hizmetlerin tamamına yetecek kadar talep oluşacağı için, ekonominin tam istihdam 

düzeyinde olacağım ileri sürmüştür. Bu ise piyasa güçleri tarafından 

gerçekleştirilecektir ki, Adam Smith buna “Görünmeyeli El” adım vermektedir. 

Piyasada oluşacak dengesizlikler ücretlerin ve fıyatlann esnekliğine bağlı olarak 
ortadan kalkacaktır. 

Klasik iktisatçılardan Thomas Malthus ise toplam üretim miktan kadar 

gelir yaratılmasının, bu gelirin tamamının harcanacağım göstermeyeceğini ileri 
sürmüştür. Eğer insanlar kazandıkları gelirin önemli bir kısmını tasarruf ederler ve 
bu tasarruf edilen miktar firmaların yatırım tutarından fazla olursa bu dununda 

üretimin bir kısmı satılamayacaktır. Buna bağlı olarak girişimciler üretimlerini 

1 ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki para politikası uygulama farklılıkları esas 
itibariyle, bu siyasi hareketlere destek veren ekollerin (Şikago, Hanvard, Yale gibi) parasal politikalarını 
uygulamaya yansıtmalarından kaynaklanmaktadır. ABD dışındaki bazı ülkelerde de para politikası 
hedeflerinin belirlenmesinde ABD’de bu ekoller tarafından eğitim verilen kişilerin para politikasından 
sorumlu olmaları etkili olmuştur. 
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kısacak ve işsizlik ortaya çıkacaktır. Bu düşünce daha sonra Keynes tarafından 

kullanılmıştır. 

Klasikler, tasarrufların tamamının yatırımcılar tarafından sabit sermaye 

yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanılacağım ileri sürmüşlerdir. Ancak, bu 

noktada Klasiklerin tasarrufların tamamının yatırımcılarca kullanılacağından nasıl 

emin oldukları tartışılmaktadır. Klasiklere göre bu sorunun anahtarı faiz 

oranlarıdır. Faiz oranının bir fonksiyonu olan tasarruflar ile yatırımlar arasındaki 

denklik, tam istihdamın sağlanması için gerekli koşuldur. Faiz oranlan uzun 

dönemde halkın tasarruflan (zevk ve tercihleri) ile girişimcilerin sermaye 

yatırımlanna (sermayenin verimliliğine) bağlı olarak etkilenirken, girişimcileri 
yatırım yapmaya, hanehalkını da tasarruf yapmaya itmektedir. Klasik sistemde 
para; üretim (reel sektör), istihdam ve faiz oranları üzerinde kısa dönemde etkili 
değildir. Mal ve hizmet üretimi ve istihdam; işgücü, sermaye arzı ve mevcut 

teknoloji tarafından belirlenirken, faiz oranları halkın bekleyişleri ile sermayenin 

verimliliğine bağlı olarak uzun dönemde etkili olmaktadır.2 

Klasik düşüncedeki ikinci temel kuram “Paranın Miktar Kuramı” olup, 
fiyatlar genel düzeyini açıklamaktadır. Miktar Kuramına göre para ekonomide bir 
örtü olup, yalnızca fiyat seviyesini etkilemektedir. Para arzındaki bir artış yalnızca 
mal ve hizmetlerin fiyatlarım artırmakta, üretim, istihdam ve faiz oranlan 

değişmemektedir. Buna göre paranın ekonominin reel kesimi üzerindeki etkisi 
nötrdür. 

MV=PY şeklinde ifade edilen mübadele denkleminde; M: para arzı, V: 

Paranın Gelir Dolaşım Hızı, P: Fiyat Düzeyi ve Y: Reel Geliri ifade etmektedir. 
Denklemin sağ tarafındaki Y üretilen mal ve hizmet toplamım ifade etmekte, P ile 
çarpımı ise nominal GSMH’yı vermektedir. Denklemin sol tarafında para arzı ile 

paranın dolaşım hızı çarpılmakta ve toplam harcama tutarına ulaşılmaktadır. 

2 ULUATAM, Ö, Makroiktisat. 6. Baskı, Savaş Yayınlan, Ankara, 1987, s 225-242. 
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Denklemde Gelir (Y) yerine Toplam İşlem Hacmi (T)’de 
kullanılabilmektedir.3 Bu durumda denklem MV = PT olarak yazılmakta, V ise 

işlem hızı olmaktadır. Ancak, GSMH hesaplaması daha tutarlı biçimde 

yapılabildiğinden ilk denklem daha anlamlı olmaktadır. 
Mübadele denklemi Cambridge Üniversitesi ekonomistleri tarafından biraz 

daha farklı ifade edilmiştir. Cambridge denkleminde paranın dolaşım hızı yerine, 
elde tutulmak istenen para ile ilgilenilmiş ve denklem M = kPY olarak ifade 

edilmiştir. Burada k = 1/V olup denklem aslında değişmemektedir. Ancak bu 
denklem para talebi denklemi olarak yorumlanmaktadır. 

Paranın miktar kuramına göre para arzındaki bir değişme fiyat seviyesinde 
aynı oranda bir değişmeye yol açacaktır. Bu ifade Klasik görüşün iki temel 

varsayımını izlemektedir. Birincisi ekonominin tam istihdamda olması ki, bu Say 
Kanunu ile ifade edilmiştir, İkincisi paranın dolaşım hızının sabit olduğudur. V ile 

Y sabit olduğu için denklemde M’de meydana gelecek bir değişme, P’yi aynı 
yönde ve oranda değiştirecektir. Buradaki değişmenin reel olmayıp yalnızca 

nominal bazda olduğu görülmektedir. 
Para talebi faiz oranlarmdan bağımsız olduğundan, para politikası 

yardımıyla para talebim etkilemek mümkün değildir. Fisher, Klasik görüşe reel 

faiz oranları kavramını eklemiştir. Fisher’e göre ekonomide enflasyonun varlığı, 
nominal kavramlar yerine reel kavramları kullanmayı zorunlu hale getirmektedir 

Faiz oranları da nominal değerler olup, enflasyona bağlı olarak değişmektedir 

Fisher, Klasik tasarruf ve yatırım dengesinin sağlanabilmesi için nominal faiz 

oranının beklentisel enflasyona bağlı olarak değişirken reel faiz oranının aynı 
kalacağını ilen sürmektedir.4 

3 GSMH üretilen mal ve hizmetlerin ortaya çıkardığı katma değerlerin toplamını gösterirken, işlem hacmi 
sadece üretilen malın katma değerini değil aynı zamanda üretim için yapılan tüm giderleri de 
kapsamakladır 
'BEGG David. S FİSHER. R DORNBUSH, Economics. Fourth Edition. McGra\v-Hill Book Company. 
1994, Europc , Parasız. M İlker Para Banka ve Finansal Piyasalar. 5 Baskı, Ezgi Yayınları. Bursa, 1994, 
s 400-415 
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Klasik düşüncede para politikasının etkisiz olduğu ifade edilmekle birlikte, 

aktif bir para politikasının tam istihdamın sağlanmasında ücret-fıyat 

mekanizmasının yükünü hafifleteceği de belirtilmiştir. Bu da para politikasının 

ekonomi üzerindeki etkisinin tamamen göz ardı edilemediğini, az da olsa bir 
etkisinin varlığının kabul edildiğini göstermektedir. 

1.2 KEYNESYEN GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI 
1930 yılından başlayarak iktisadi düşünceye egemen olan Keynesyen 

görüşe göre, üretim düzeyi toplam mal ve hizmet talebi tarafından 

belirlenmektedir. Keynes ile Klasikler arasındaki temel fark, Keynes’in özellikle 

kısa dönemde fiyatlar ile faiz oranlarındaki dalgalanmaların ekonomik faaliyetlerin 

dizeyim tam istihdam seviyesine doğru götürmeyebileceğidir.5 
Keynesyen model üretim düzeyinin belirlenmesinde toplam talebi 

oluşturan unsurlar (tüketim, yatırım ve devlet harcamaları) üzerinde odaklanmıştır. 

Harcamalarda meydana gelen bir değişikliğin çarpan mekanizması yoluyla gelir 

düzeyini etkileyeceği, bu araçlarla toplam talepte istenen değişikliklerin 
yapılabileceği ileri sürülmüştür. Toplam talebi, tam istihdam seviyesine kadar 

erilasyona neden olmayacak şekilde artırmak mümkündür. Tam istihdam 

düzeyinde toplam talepte meydana gelecek artışlar fiyatları yükseltecek ve 

enflasyona neden olacaktır.6 
Keynesyen görüşe göre faiz oranlan para arz ve talebi tarafından 

belirlenmektedir. Bu açıdan Klasiklerden farklılaşılmaktadır. Klasiklere göre para 

arz ve talebi, yalnızca fiyat düzeyini belirlemektedir. Keynesyenlere göre para 

arzındaki bir değişme faiz oranlannı değiştirmektedir. Kuramda paranın mübadele, 

ihtyat ve spekülasyon güdüleri ile talep edildiği varsayılmış, bu nedenle de para 

talebinin faiz oranlanna karşı duyarlı olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede para 

politikası yardımıyla reel ekonomiyi etkilemenin mümkün olduğu belirtilmektedir. 

5 Diğer bir deyişle dengenin, eksik istihdamda da kurulabileceğinin düşünülmesidir. 
6 U1UATAM, Ö, a.g.e., s 245-267. 
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Para arzının ve dolayısıyla faizlerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi, 

yatırımlardaki değişikliğe ve bunun çarpana bağlı olarak GSMH’yı ne kadar 

etkileyeceğine bağlıdır. Para arzındaki değişmenin faiz oranlarına etkisi ne kadar 

büyük olursa, faiz oranlarındaki değişmelere harcamaların göstereceği esnekliğe 
bağlı olarak, para politikası GSMH üzerinde o ölçüde etkili olur. Faiz 

oranlarındaki değişmeler, yatırımları etkileyerek GSMH’nın değişmesine neden 
olur. Keynes, faiz oranlarındaki değişmelerin yatırımları ve buna bağlı olarak gelir 

seviyesini etkileyeceğini ifade ederken, faiz oranları ile ekonomide istikrarın her 
zaman sağlanamayacağını da likidite tuzağı yardımıyla açıklamıştır. Buna göre, 

para talebi belli bir faiz oranında faiz oranlarındaki değişmelere karşı 

duyarsızlaşacak ve ekonomide beklenen hareket gerçekleşmeyecektir.' 
Keynesyen görüşte, para kuramının özünü klasik miktar kuramına yapılan 

itiraz oluşturmaktadır. Keynesyen görüş, fiyat düzeyinin belirlenmesine öncelik 

veren miktar kuramının tersine, üretim ve istihdam düzeyinin belirlenmesini ön 

plana geçirmiştir Keynes, efektif para talebinin (toplam harcama) temel olduğunu 
gösterirken, para arzı ile toplam harcamalar arasında basit ve önceden belirlenebilir 

bir ilişkinin olmadığını vurgulamaktadır. Kararlı ve önceden belirlenebilir bir 

davranış değişkeni olarak, paranın dolaşım hızı yerine tüketim harcamaları 
kullanılmaktadır. Böylece gelir-harcama çoğaltanı, para kuramının anahtar ka\Tann 

olan dolaşım hızının yerini almaktadır Keynesyen kuramda, tam istihdamın 

sağlanmasında maliye politikası anahtar politika olarak kabul edilirken, para 

politikasının ve bu politikanın toplam talebin kontrolünde etkisinin önemsiz olduğu 

Klasiklere benzer şekilde ifade edilmektedir. 

Keynesyen model, Klasiklerin aksine ekonominin eksik istihdamda da 
denge olabileceğini ileri sürerken, Klasiklerde olduğu gibi serbest fiyat sisteminde 
tam bir fiyat ve ücret esnekliği varsayılsa bile, bütün üretim faktörlerinin tam 

DORNBUSH Rudigcr, S FISHER, MacroEconomics. Fourth Edinon. McGra» -Hıll Book Company. 
1987, Singapore. s 120-125. 
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istihdamım içeren uzun dönem dengesine doğru otomatik bir eğilim içinde 
olmayacağım ifade etmekledir 

1.3 MONETARİST GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI 

Klasik düşünce 1950’li yıllarda Milton Friedman’m miktar kuramını 

yeniden düzenlemesi ile canlandırılmışlar. Bu dönemde gelişmeye başlayan 

Parasalcı görüşe (Modem Miktar Kuramı) göre, para politikaları maliye 

politikasına göre çok daha etkilidir. Para arzı, fiyatlar genel düzeyinin 

belirlenmesinin ötesinde kısa vadede ekonomik faaliyetlerin başlıca 

belirleyicisidir. Modem parasalcı yaklaşım, Klasik görüşü izlemekle birlikte, 

ekonomide eksik istihdam olabileceği, paranın üretim miktarı üzerinde etkili 
olabileceği hususlarında miktar teorisine daha esnek yaklaşmıştır. 

Klasik düşüncenin ilkelerini kabul etmekle birlikte, Parasalalar miktar 

kuramında yeni yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Miktar teorisinde M ile P arasındaki 

ilişki yerine M ile PY arasındaki ilişkiyi incelemişler ve para arzının yalnızca fiyat 

düzeyini değil, geçici bir süre için de olsa, toplam ekonomik faaliyetleri 

etkileyeceğini kabul etmişlerdir. Monetaristler ekonominin eksik istihdamda 
olabileceğini kabul ederken, para arzındaki bir artışın, ekonomi eksik istihdamda 
ise üretim hacmini artırabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak, ekonominin tam 

istihdamda olması durumunda Klasik düşüncenin tamamen geçerli olacağım kabul 

etmişlerdir. Monetaristlerin bu geniş yaklaşımlarına rağmen, Say Kanunun’dan 

sapmadıkları da görülmektedir. Monetaristlere göre görünmeyen el mekanizması 

ekonomiyi tam istihdama doğru yönlendirmektedir. Y’de, M’deki bir değişikliğe 

bağlı olarak meydana gelecek bir artış ya da azalış geçicidir. 
Friedman paranın dolaşım hızının istikrarlı olması yerine daha yumuşak bir 

ifade ile “öngörülebilir” olduğunu kabul etmektedir. Diğer bir ifade ile, para talebi 

toplam harcamaların sabit bir oranı olmayıp, PY ile çok yakından ve öngörülebilir 

şekilde ilişkilidir.8 

8 DORNBUSH Rudıger, S. FISCHER, a.g.e., s 583-585. 
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Klasiklerin monetaristler tarafından belki de en fazla tutulan görüşü 

ekonominin tam istihdamda dengede olduğudur. Ekonomi tam istihdamdan geçici 

olarak sapmaktadır, bu nedenle daha yüksek bir ekonomik faaliyet, daha fazla 

işgücü, teknoloji ve sermaye gerektirirken, devletin ekonomide ince ayar yapmak 
için müdahaleleri, sadece enflasyon yaratacaktır. Devresel iniş-çıkışlar için yanıt 

ise doğal seyrine dönene kadar beklemektir. Devletin müdahalesi gereksiz ve 

zararlıdır. 

Monetaristler halihazırda devletin ince ayar çabalarının gereksizliği için, 

rasyonel bekleyişler olarak adlandırılan başka bir argüman eklemişlerdir. Bu 

yaklaşım, ekonominin nasıl işlediğine ilişkin bilgilen de içeren mevcut bütün 

veriler ışığında insanlann bekleyişlerini nasıl formüle ettiklerini vurgulamaktadır. 
Ekonomi tam istihdama yaklaşırken, para arzında işsizliği azaltmak amacıyla 

yapılacak artışlann başanlı olamayacağı ifade edilmektedir. İnsanlar para arzında 
meydana gelen artışlan doğrudan fiyatlara yansıtacaklardır. Bunun sonucunda, 

para arzındaki artış anında fiyatlara yansıtıldığı için, reel ekonomik falıyetlerde 
herhangi bir genişleme olmayacaktır. 

2. PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 

Ekonomik gelişmelere ve para politikalarının uygulanması ile ilgili teorik 

çerçevedeki değişime bağlı olarak, para politikasının amaçlan ve bu amaçlara 
ulaşmak için kullanılan araçlarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Para 

politikalannın uygulanmasında, ekonomik gelişmelerin para politikasının amaçları 

üzerinde yarattığı değişiklikler, belli dönemlerde merkez bankalanmn bu amaçlara 

ulaşmak için belirledikleri hedef değişkenleri de etkilemiştir. Ekonomide işsizliğin 

giderilmesinin temel sorun olduğu dönemlerde para politikası daha çok genişletici 

olarak uygulanırken, enflasyonun sorun olarak ortaya çıktığı 1960 ve 70’!i yıllarda 

parasal büyüklüklerin kontrolünün, zaman içerisinde finansal entegrasyondaki 
gelişmelere bağlı olarak ise faiz oranlarının istikrarının önem kazandığı 

9 Bununla birlikte devletin şok politikalar uygulaması halinde öngörüler gerçekleşmeyecektir. 
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gözlenmiştir. Bu gelişmelere Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine bakılmaksızın Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda adapte 
olunmaya çalışıldığı görülmüştür. 

Para politikasının kontrolünde, uygulanmasında ve düzenlenmesinde 

merkez bankaları sorumlu kılınmıştır. Günümüzde her ülkede çeşitli büyüklüklerde 

ve iki temel görev üzerine faaliyet göstermekte olan merkez bankası mevcuttur. 

Merkez bankaları bankacılık sisteminin iyi işlemesinde bankaların bankası görevi 

ile para arzının kontrolü ve bütçe açıklarının finansmanında hükümetin bankası 

görevim sürdürmektedir.10 
£ Ayrıca, merkez bankası birçok ülkede finansal piyasaların geliştirilmesi, 

fınansal sistemin kontrol edilmesi, ödemelerin ve takas sisteminin güvenli biçimde 

sürdürülmesi görevlerini de üstlenmiştir. 
y Temel amacı, orta vadede piyasaya sürdüğü paranın istikrarım sağlamak 

olan merkez bankasının; gelişmelere bağlı olarak para politikasının ekonomik 
büyüme ve istihdamı artırma amaçlarına daha fazla önem vermeye başladığı 
görülmektedir. Ancak, salt para politikası yardımıyla ekonomik büyümenin 
sağlanmaya çalışılmasının sık sık problemler yarattığı gözlenmektedir. Genellikle 
ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ülke kaynaklarının üzerinde kaynak 

kullanarak büyüme oranında sağlanan bir artış kısa dönemde enflasyona, ödemeler 

dengesi zorluklarına yol açarken, uzun dönemde büyüme hızının düşmesine yol 

açmaktadır. 

Bununla birlikte, son 10 yıl içerisindeki özellikle gelişmiş ülkelerdeki 

uygulamalardan, maliye politikası ile uyumlu bir para politikasının fiyat istikrarını 

sağlayarak orta ve uzun vadede büyümeyi teşvik ettiği konusunda artan ölçüde 

görüş birliği sözkonusudur.11 

10 BEGG David, S. FISCHER , R.DORNBUSH, Economics. Fourth Edition, McGraw-Hill Book 
Coınpany, 1994, Europe, s.407. 
11 CAPRIO G.Jr., P HONOHAN. Monetarv Policv Instruments For Developing Countrics, The World 
Bank, Washinton D.C. 1991,s. 37-42. 
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Son yıllarda fınansal sektörün etkinliği ve istikrarı merkez bankasının 

görevleri arasında önemli yer tutmaktadır. Finansal piyasaların kurulmasında, 

gelişmesinde, öncülük yapan fınansal kurum olarak merkez bankası, fınansal 

piyasalar ve ekonomik büyümeye katkıları çerçevesinde, yatırımcılar ile tasarruf 

sahipleri arasındaki aracılık faaliyetlerinin etkinliği ile de ilgilenmektedir. Merkez 

bankası politikalarının etkileri de sözkonusu fınansal piyasaların yapısı ve 

gelişimine bağlı olarak değişmektedir 

Para politikasının uygulanmasında, merkez bankası iki şekilde hareket 

edebilir : Doğrudan düzenleyici gücünü kullanarak ya da dolaylı olarak merkez 

bankası parasını ihraç eden kurum sıfatıyla para piyasası koşullarını etkileyerek. 

Merkez Bankasının para politikası uygulamalarında kullandığı dolaysız 

(doğrudan) ve dolaylı parasal araçlar arasındaki bu ayrım iki şekilde ifade 

edilebilir: 

1. Dolaysız araçlar, faiz oranlarına ya da mevduat ve kredi miktarlarına 

müdahale ile sınırlamalar getirirken, dolaylı araçlar piyasada arz-talep koşullarını 

etkileyecek şekilde kullanılmaktadır. 

2. Dolaysız araçlar fınansal kurumlann bilançolarını hedef alırken, dolaylı 

araçlar merkez bankası bilançosunu hedef almaktadır.1" 
Merkez bankası piyasa koşullarını etkilemek amacıyla birincil veya ikincil 

piyasalarda13 dolaylı araçları kullanırken, bütün inisiyatifi pivasalara 
bırakmamakta, kendi belirlediği hedefler doğrultusunda piyasalarda gerekli ortamı 
hazırlayarak piyasaları yönlendirmeye de çalışmaktadır. 

Dolaylı araçlar piyasa bazlı araçlar olarak adlandırılmaktadır. Bu araçların 

fiyatları piyasa tarafından belirlenmektedir. Ancak bu araçlar piyasa-bazlı veya 

dolaylı olarak adlandırılırken, kullanım koşullarını içeren; uygun katılımcılar, 

ihale yöntemi ve ödeme biçimleri gibi asgari düzenlemeleri de içermektedirler 

12 R1TTER Larvrence S., Silber, W.L. SILBER, Principles of Monev and Banking and Financial Markets. 
8^ Edition, 1994, USA, s. 204-221. 
13 Birincil piyasalar menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldığı, ikincil piyasalar ise daha önce piyasaya 
arzedilmiş olan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır 
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2.1 DOLAYSIZ PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 

Dolaysız para politikası araçları, merkez bankasının para politikası 

uygulamalarını piyasaların inisiyatifi yerine yasal düzenlemeler yoluyla 

gerçekleştirmesidir. 
Dolaysız araçların en çok bilinenleri faiz oranları kontrolleri ile merkez 

barkası kredilerinin bankalar için tahsis edilmiş tavanlarıdır. 

2.1.1 Faiz Oranı Kontrolleri 

Merkez Bankası bankaların ve banka dışı mali kuruluşların mevduat ve 

kreii faiz oranlarına sınırlamalar getirebilir. Bu çerçevede, farklı sektörler için 

farklı faiz oranlan uygulanabilmekte, teşvik edilmek istenen sektörlere açılacak 

krelilerin faiz oranları düşük tutulabilmekte, kaynakların istenilen sektörlere 

aktarılması amaçlanmaktadır. 

2.1.2 Kredi Tavanları 

Merkez bankası, ticari bankaların çeşitli ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak 

açacakları kredilere bir sınırlama getirebilir. Açılacak kredilere uygulanan 

sınırlamalar farklılaştınlabilmektedir. Teşvik edilmek istenen sektörlerde kredi 

tavanları yüksek tutularak kredilerin bu sektörlere yönelmesi amaçlanmaktadır. 

Kredi tavanı sınırlaması banka bazında da uygulanabilmektedir. Bu tavanlar 

bankaların sermayesine, mevcut kredilerine, kredi alanlara ve mevduatlarına göre 
belirlenebilmektedir. Bu tür önlemlerle para otoriteleri, ticari banka fonlarının bazı 

spekülatif faaliyet ve alanlara kayışını da önlemeyi amaçlamaktadırlar.14 

2.1.3 Farklılaştırılmış Reeskont Kotaları 

Banka bazında reeskont kotaları, bankaların amaçlarına, risk durumuna, 

likidite ihtiyacına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu kotalar yardımıyla bazı 
bankaların reeskont penceresinden daha fazla yararlanabilmesi, bazı sektörlerin 

14 LIPSEY, Richard G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., İktisat. 7. Baskıdan çeviri, Bilim 
Teknik Yayınevi. 1984, İstanbul, s. 186-187. 
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desteklenmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, tarım sektörüne daha fazla kaynak 
aktarılabilmesi amacıyla tarım kredisi veren bankaların reeskont kotaları yüksek 

tutulabilmektedir. Bu kotaların kullanılabilmesi için, ilgili sektörlerden reeskonta 

kabul edilebilecek menkul kıymetlerin kapsamı değiştirilebilmektedir 

2.1.4 Disponibilite Uygulaması 

Hükümet veya para otoritesi, ticari bankaları ve banka dışı mali aracıları, 
ellerindeki fonların belli bir oranı ile öngördükleri tahvil ve bonoları satın almaya, 
merkez bankasında serbest tevdiat ve kasalarında nakit olarak bulundurmaya 

zorlayabilir. Serbest tevdiat ve kasa uygulaması piyasadaki para arzının 

kontrolünde etkili olurken, tahvil ve bonoların yaratacağı etki bu kağıtların faiz 

oranlarına bağlı olarak değişecektir. Eğer piyasa faiz oranları bu gibi aktiflerin faiz 
oranlarından yüksekse, bu yolla normal piyasa faiz oranlarından daha düşük bir 

faizle bir kısım fonlar kamu sektörüne aktarılmış olur. Finansal kurumların fon- 

lama maliyeti artar. Tersi durumda ise bankaların fonlama maliyetini düşürücü etki 

yapar. Disponibilite uygulaması bankalara kaçınacak alan bırakmayarak (pasiflerin 
tamamını içerecek şekilde) uygulanmasıyla dolaysız, bankaların kaçınabilecekleri 

alanlar bırakarak (pasiflerin bir kısmını içerecek şekilde) uygulanmasıyla doiayiı 

bir araç niteliğindedir.13 

2.1.5 Finansal Aracıların Portföylerinin Yeniden Düzenlenmesi 

Merkez bankası, ticari banka ve banka dışı mali kurumların portföyünde 
bulunduracakları kıymetlerin bileşimini etkileme yoluna gidebilir Örneğin, bu 

kuruluşların satın alacakları tahvil ve pay senedi gibi menkul kıymetlerin hangi 

faaliyet dallarına ait olacağı, bunların oranının veya miktarının ne kadar olacağını 

belirleyebilir. Böylece, finansal kuruluşların ellerinde bulunan fonların, ekonomik 

büyümeye katkıda bulunabilen sektörlere transferi sağlanabilir. Ancak böyle bir 

15 GÜNEŞ Hursit. Türkiye'de Para Arzını Kontrol Araclannııı Etkinliği. İstanbul Ticarcl Odası, Yayın 
No: 1990-9, İstanbul, 1990, s 47-48 
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politikanın başarılı olabilmesi, sözkonusu ekonomide menkul kıymet çeşitlerinin 

alışverişlerinin sınırlı olmamasına bağlıdır. 

2.1.6 Hisse Senedi ve Tahvil Alımına Yönelik Kredilerin Kontrolü 

Hisse senedi ve tahvillerin taksitle satın alınması durumunda, otoriteler bazı 

senetlerin satın alımında ne kadar peşin ödeme yapacağını belirleyebilir. Böylece 
kişisel tasarrufların yönelebileceği bazı faaliyet ve alanlar kısıtlanırken, bazıları 

özendırılebilir. 

Bu tür kredi kontrolleri, ABD’de 1930’lu yıllarda bankaların borçlandıktan 

soma senet piyasalarında spekülasyon yaparak, senet fiyatlarını aşın yükseltmeleri 

ve daha sonra aldıkları senetleri teminat olarak göstererek yeniden borçlanmalan, 
buna bağlı olarak para arzını artırmaları nedeniyle uygulamaya sokulmuştur. 
Federal Reseıve Bank (FED), bu çerçevede, parasal kontrolü sağlayabilmek 

amacıyla, bankaların senet fıyatlannın belirli bir marj içerisinde, bir kısmının satır» 

alan tarafından nakden karşılanmasını öngörmüştür.16 

2.1.7 Tüketici Kredilerinin Kontrolü 

Para otoriteleri, başta konut ve çeşitli dayanıklı tüketim mallarının taksitli 

satışlarında, müşteriler tarafından peşin olarak ödenecek minimum para miktarım, 

vadesini ve bu amaçla verilen kredilerin faizlerini değiştirerek, sözkonusu mallara 

karşı talebi teşvik edebilir veya kısıtlayabilir. 

2.1.8 Özel Mevduatlar 

Özel mevduatlar, yapılan düzenlemelerle ticari bankalara yatırılması 
zorunlu tutulan birtakım paraların, merkez bankasına aktarılması ile para arzının 
kontrolünü sağlayan araçlardır. İngiltere Bankası geçmişte bazı mevduatların 
kendisine yatırılmasını zorunlu kılmış, daha sonra bu uygulamayı Londra ve İskoç 
Takas Bankalarına ve diğer fınans kuramlarına yaygınlaştırmıştır. Sistemde, 

İngiltere Bankası’ndaki bu mevdutlara bir önceki haftanın hazine tahvili faiz oram 

16 LIPSEY. Richard G . STEINER, PeterO., PURVIS, Douglas D., a.g.e., s. 186-187. 
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uygulanmıştır. Ancak bu hesaplar asgari karşılık oranının hesaplanmasında dikkate 
alınmamıştır. Burada amaç, açık piyasa işlemleri ya da zorunlu karşılıklar yoluyla 

piyasa koşullarının etkilenemediği durumlarda, piyasanın etkilenmesinin 
sağlanmasıdır. 

İthalat teminatları da sözkonusu araca örnek olarak gösterilebilir. Ancak 

ithalat teminatları, ithalatın sürekli artışı karşısında gerek kur, gerekse vergi 
politikalarının yetersiz kalması, buna karşılık para arzının sürekli artması 

durumunda bir para politikası aracı olarak kullanılabilir.17 

2.1.9 Diğer Araçlar 

2.1.9.1 Merkez Bankasının Moral Takviyesi (Moral Suasion) ve Doğrudan 
İşlemi 

Merkez bankası, banka ve banka dışı fınansal aracıların genel olarak 
davranışlarını değiştirmesi için ikna gücünü kullanır 18 Sözkonusu politikanın 
yasal bir dayanağı yoktur. Merkez Bankası, bankacıları belirli bir doğrultuda 
hareket etmelerinin ülke çıkarları yararına olduğu yolunda ikna etmeye çalışır. 

Özellikle, Asya ülkelerinde (Singapur, Malezya gibi) bu tür uygulamaların çok sık 

kullanıldığı görülmektedir. 

Moral takviyenin uygulanması, bankaların aktif-pasif pozisyonlarım 

etkilemekte, bankalar bu çerçevede, kredilerine tavan getirmekte, faiz oranlarım 

yükseltmektedir. 

2.1.9.2 Reklam ve Resmi Olmayan Öğütler 

Merkez bankasının görüşlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak 
için birçok yol vardır. Merkez bankası basın yoluyla görüşlerini kamuoyuna 

açıklayabileceği gibi, yapacağı tavsiyelerle firmaların bekleyişlerini 

değiştirmelerini de sağlayabilir.19 

17 GÜNEŞ Hurşıt,_ a.g.e., s 20-21. 
18 Merkez Bankasının bu politikasına acık ağız politikası va da ahlakı korkutma da denir 
19 PARASIZ, M. İlker. Para Banka ve Finansal Piyasalar. 5. Baskı. E/gi Yayınevi . Bursa. 1994. s.304- 
306. 
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2.2 DOLAYLI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 

Dolaylı para politikası araçları merkez bankasının piyasalara bir aracı gibi 

girerek işlem yapmasını sağlayan, inisiyatifi piyasalara bırakan araçlardır. Dolaylı 

araçların üç ana türü; merkez bankası kredileri veya reeskont işlemleri, zorunlu 

karşı i ıklar20 ve açık piyasa işlemleridir. 
Merkez bankasının kredi kolaylıktan veya reeskont kredileri, genellikle kısa 

vadeli ve farklı biçimlerde olup, kalitesi yüksek finansal varlıkların (hazine 

bonosu, hazine kefaletini haiz bonoları ve ticari senetler) iskonto edilmesi şeklinde 

kullandırılmaktadır. 

Zorunlu karşılıklar ya da mevduat munzam karşılıklan bazı finansal 
kuruluşları, portföylerinin belirli bir kısmını, rezerv para olarak tutmakla (nakit ya 

da nerkez bankasında mevduat olarak) yükümlü kılmaktadır. 

Açık piyasa işlemleri, geniş olarak finansal araçlann merkez bankası 
tarafından birincil ve ikincil piyasalarda doğrudan ya da repo-ters repo işlemleri 
yoluyla alınıp satılması işlemidir. Açık piyasa işlemlerinde kullanılan araçlar 

çoğunlukla hazine bonolan, merkez bankası bonoları ya da öncelikli ticari 

senetlerdir. 

Merkez bankasına rezerv para arzım belirleme yeteneği sağlayan dolaylı 

araçların kullanımı, bu işlevini bankaların merkez bankasındaki yükümlüklerini 

yerine getirdiği ve cezasız olarak limitlerini aşamadığı durumlarda yerine 
getirebilir. Bankaların likidite pozisyonları üzerindeki bu etki, rezerv arz ve talep 
dengelerinin yeniden oluşturulmasında interbank ve para piyasası faiz oranlarının 
değişmesine yol açar. Bu gelişmeler finansal piyasalarda oluşurken, merkez 
bankası sistemin likiditesini belirleme ve piyasa dağıtımını üstlenir.21 

:u Zorunlu karşılıklar kanuni düzenlemelerle uygulanmaktadır Bununla birlikte, zorunlu karşılıklann 
parası! etkisi bankaların rezerv para talebi üzerinde görülmektedir. Buna bağlı olarak, rezerv para 
yaratım çoğunlukla doğrudan merkez bankası bilançosundan kontrol edilmekte ve görülmektedir. Bu 
nedene, zorunlu karşılıklar dolaylı araçlar içinde sınıflandırılmıştır 
21 LİFSEY Richard G. P O. STEİNER, Economics. Fifth Edition, Harper International Edıtion,1978, S. 
645-655. 
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2.2.1 Reeskont Oranları 

Reeskont, bankalarca iskonto edilmiş ya da banka portföyünde bulunan bir 

senedin merkez bankasınca iskonto edilmesidir. Bu yolla bankalar ellerindeki ticari 

senetleri, vadeleri dolmadan merkez bankasına kırdırarak rezerv ihtiyaçlarım 
karşılayabileceklerdir. 

Reeskont kredileri, likidite açığı veren bankaların en son likidite kaynağı 
olarak merkez bankasından bu açığın kapatılabilmesi amacıyla kredi temin edebil¬ 

mesini sağlayan bir para politikası aracıdır. Ancak, genel uygulamadan farklı ola¬ 
rak reeskont kredileri ilk başvuru kaynağı olarak da bazı ülkelerde uygulanmıştır.22 

Merkez bankası, bankaların reeskont kredisi taleplerini reeskont oranlarında 

yapacağı değişiklikler yoluyla caydırabilir ya da teşvik eder. Bankaların 

rezervlerinde bir artış ya da azalış çarpan mekanizması yoluyla kaydi para 

yaratma olanaklarını etkiler. Reeskont politikası kullanılarak bankaların kaydı para 
yaratma olanakları, rezervlerin etkilenmesi suretiyle değiştirilebilir2' 

Reeskont politikasında yapılan değişiklik piyasa faiz oranları üzerinde de 
değişikliklere neden olur. Faiz oranı, kredinin fiyatı olduğundan, reeskont 

oranındaki değişime bağlı olarak piyasa faiz oranlarında oluşacak değişim, kredi 
arz ve talebini de etkileyecektir.24 

Reeskont oranındaki değişmeler; piyasada borçlanma maliyetini 

etkileyerek, maliyet etkisi, değişmenin yönüne bağlı olarak piyasada farklı fon 
kaynaklarına yönelme ya da daha fazla reeskont kredisi kullanılmasına neden 

olarak, ikame etkisi, değişikliğin para politikasında bir değişiklik olacağına yönelik 

bir sinyal olarak algılanmasıyla, beyan etkisi, para politikasında reeskont 

” GÜNEŞ Hurşit. a.g.e.. s. 10-13 
23 THORNTON Daniel L., “The Discounl Ratc and Market Interesl Ralcs Tlıeorv and Evıdcncc". Federal 
Rcserve Bank of Si Louis Review, 1986, Cilt 68,Sayı 7, August/Scptcmbcr 1986 
24 LİPSEY Richard G, P. O. STEINER, Economics. Fiftlı Edition, Harpcr International Edition.1978. S 
651-655., DORNBUSH Rudiger, S FISCHER. Macrocconomics. Fourth Edition. McGra\v-Hill Book 
Company, Singaporc, 1987, S 379-381 
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oranındaki değişmeden sonra yapılan değişiklik ve bu değişikliğin algılanmasına 
bağlı olarak politika etkisi yaratır.71 

2.2.2 Zorunlu Karşılıklar 

Zorunlu karşılıklar, bankaların pasiflerinde yer alan bazı yükümlülüklerin 

beli, bir oranının genellikle nakit ve faizsiz olarak Merkez bankasında bloke 
edilmesidir. 

Zorunlu karşılık uygulaması, bankaların mevduatlarında oluşacak ani ve 

aşırı çekilişlere karşı bir yandan mevduat sahiplerinin sisteme olan güvenini 
artırırken diğer taraftan para arzını kontrolde önemli bir araç olmuştur. 

Başlangıçta bankalara aşın mevduat çekilişlerinde likidite sağlamak 

amacıyla geliştirilen zorunlu karşılıklann, zaman içerisinde bu işlevinin pek 
kullanılmadığı, özellikle para arzını kontrol aracı olduğu görülmektedir. Gizli vergi 
etkıs, de*6 yaratan zorunlu karşılıklann varlığının devam etmesi hâzineye önemli 
gelir sağlamaktadır. Uygulamada zorunlu karşılıklarda indirim yapılmasına 

hazînenin gelir kaybı nedeniyle karşı çıktığı görülmektedir.27 
Merkez bankası, karşılık oranlannı değiştirerek, bankaların ellerindeki 

rezervleri (parasal tabanı) ve böylece banka sisteminin kaydi para genişlemesini 
etkileyebilir 

Daha geniş bilgi için bakınız, THORNTON Daniel L., “The Discount Rate and Market Interest Rates: 
Theorv and Evıdence". Federal Reserve Bank of St. Louis Revierv, 1986, Cilt 68,Sayı 7, 
August Scniembcr 1986. PARASIZ M İlker. Para Banka ve Finansal Pivasalar.5. Baskı, Ezgi Yayınlan , 
Bursa. 1994. S 300-301. ALEXANDER, W.E., T.J.T Balıno. C.Enoch, The Adontinn nf Tndirect 
Instruments of Moııetarv Polıcv. IMF Occasional Paper. NVashington DC, June 1995, Sayı 126., AKYÜZ 
Müfit. Göstergelerle Ekonoı ıık Durumun İzlenmesi. TC. Marmara Üniv. Uluslararası Ekonomik İlişkiler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 2, İstanbul, 1995, S. 134-142., DORNBUSH Rudiger, S. 
FİSCHcR. Macroeconomics. Fourth Edıtion, McGra\v-Hill Book Company, Singapore, 1987, S.379-381. 

2C Uygulama ile bankalaı faiz karşılığı topladıklan mevduatın bir kısmını faizsiz olarak merkez 
bankasında depo ettiklerinden, bu kısımdan elde edeceği gelirden mahrum kalmaktadır. Bu gelir ise 
merkez bankasının bu fonlan kullanarak, piyasalardan gelir elde etmesi yoluyla kar/zarar hesabım 
etkilemekte, kar oluşmuş ise bu kar Hazine’ye aktarılmaktadır 

: MEULENDYKE Ann-Marie, “Reserve Reouırements and the Discount Window in Recent Decades”. 
Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, Autumn 1992, Volüme 17, No. 3, S 25-44. 
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Zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler tüm bankacılık sistemini etkiler. 

Yapılacak değişiklikle amaçlanan sonuçlara ulaşılması bazı etkenlere bağlıdır. 
Oligopolistik bir piyasa yapısı arzeden bankacılık sisteminde nakit akımı 

büyük ölçüde oligopol bankalar tarafından kontrol edildiğinden, küçük bankalar 

zorunlu karşılıklarda yapılacak artırımlardan zarar görebilirler 2S 
Sistemde banka dışı aracı kurumların payı yüksekse ve bu kuıumlara 

zorunlu karşılık uygulanmıyorsa, zorunlu karşılık uygulaması sözkonusu kurumlara 

bir maliyet avantajı sağlamakta, bankaları fon temininde zorlamaktadır. 

Zorunlu karşılıklar sık sık değiştirilebilen bir araç olmadığından ve 

oranlardaki bir puanlık bir değişikliğin bile bankacılık sisteminin rezerv' durumunu 

önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle, oranlarda değişiklikler yapmak suretiyle 

sistemdeki küçük miktarlardaki aşın likiditeyi emmek çok güçtür. Bu nedenle 
yapılacak değişikliğin genel etkileri gözönüne alınmadığında para politikası 

hedefleri önemli ölçüde sapmalar gösterebilmektedir 
Zorunlu karşılıklar arttırıldığında ellerinde nakit bulunmayan bankaların, 

portföylerindeki menkul kıymetleri satma girişimleri, menkul kıymetler 

piyasasında arz-talep dengesini etkilerken, bu menkul kıymetlenn faiz oranlarında 

dalgalanmalara neden olabilmektedir. 

Zorunlu karşılıklar, bankaların bu yükümlülüğü verine getirmek amacıyla 

ellerindeki menkul kıymetleri satmaları nedeniyle fiyat çıkısı, karşılıkların faizsiz 

olması nedeniyle bankaların fonlama maliyetini artırmak suretiyle de maliyet etkisi 

yaratmaktadır. 

2.2.3 Açık Piyasa İşlemleri 

Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının dolaşımdaki para miktarını azaltıp 

çoğaltmak için, hazine bono ve tahvilleriyle, özel sektöre ait bazı tahvil ve senetleri 

kesin olarak veya geçici bir süre için alıp satma işlemleridir. Piyasadan bu gibi 

28 LIPSEY, Richard G., STEINER, Pcter O., PURVTS. Douglas D.. İktisat. 7. Baskıdan çeviri. Bilim 
Teknik Yayınevi. 1984, İstanbul, s 185-186 

20 



kıymetlerin merkez bankası tarafından satın alınması, piyasaya para çıkması, 

satılması piyasadan para çekilmesiyle sonuçlanır. Dolaşımdaki paranın değişmesi, 

kaydi nara hacmini aynı yönde etkileyerek toplam para stokunun da değişmesine 
neden olur. 

Merkez bankası tarafından açık piyasa işlemleri hem defansif (savunmaya 
yönelik), hem de ofansif (hücuma yönelik) amaçlarla yapılır. Parasal tabana etki 

eden unsurlar, parasal tabanı beklenenin üzerinde etkilediğinde, Merkez bankası bu 

etkiyi dengeleyici yönde hareket eder. Merkez bankasının bu işlemleri, parasal 

tabanı değiştirmeye yönelik etmenlere karşı sadece savunma niteliğinde 
olduğundan, bu tür işlemlere defansif işlemler denir. Öte yandan merkez bankası 
bir dengesizlik durumu olmaksızın, parasal tabanı değiştirmek amacı ile açık 

piyasa işlemleri yaptığında, bu işlemlere dinamik veya ofansif işlemler denir. 
Ancak uygulamada bu iki tip işlemi birbirinden ayırmak güçtür.29 

Açık piyasa işlemleri, bankaların likiditesinde ve piyasadaki para 
miktarında değişikliğe yol açar. Bankaların likiditesinde meydana gelen değişmeler 
kredi açılabilir fon hacmini ve kredi politikasını etkiler. Ayrıca, açık piyasa 

işlemleri piyasadaki denge faiz oranını etkilemektedir. Merkez bankasının kağıt 
satın aldığı durumda piyasaya likidite çıkacağından faiz oranlan düşecek, kağıt 
fiyatları artacaktır. Diğer taraftan merkez bankasının piyasaya kağıt satması 
durumunda, piyasadaki likidite azalırken, faiz oranlan yükselecek, kağıtların fiyatı 
düşecektir 

Açık piyasa işlemlerinin en önemli özelliği esnek olmasıdır. Bu işlemler, 
gün içerisinde rahatlıkla ters çevrilebilmekte ve parasal taban üzerinde küçük 
miktardaki ayarlamalara30 olanak sağlamaktadır. Her ne kadar açık piyasa 
işlemlerinde inisiyatif merkez bankasında imiş gibi görünse de, bu operasyonlar 
konjonktüre ve bankaların bu kağıtlarla işlem yapma güdüsüne bağlıdır. Açık 

;9 PARASIZ M.İlker, a.g.e. s.297-299. 
30 Literatürde ince ayar. “Fine Tııning" olarak adlandınlmaktadır. 
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piyasa işlemlerinin para politikasının uzun vadeli amaçlan içir, kullanılması; bu 

işlemlerin ilk etkisinin sermaye piyasasının yoğunlaştığı bölgelerde olması, ülke 

geneline yayılışının zaman alması ve bu gecikme süresinin değişkenlik göstermesi 
nedeniyle güçtür. 

Ülkemizde para ve sermaye piyasalan son 10 yıl içinde gelişmeye 

başlamıştır. Bu gelişmeye paralel olarak Merkez Bankası’ııın açık piyasa işlemleri 
yapmaya başlaması da yenidir. Ancak, geçen zaman içerisinde açık piyasa 

işlemlerinin kullanımı hızla artmaktadır. Dünyada da ABD, İngiltere ve Kanada’da 
açık piyasa işlemleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır.31 

Rekabetçi fmansal kuruluşlara ek olarak, büyük miktarların transfer 

edilebildiği, işlemlerin tamamen kayıt üzerinde yapılabildiği, fiziki aktarımların 

ortadan kaldınldığı sistemleri ve geniş kapsamlı bir yasal düzenlemeyi de içeren 
kapsamlı bir altyapının geliştirilmesi aktif fmansal piyasalann gelişimi için şarttır. 
Bu dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra, açık piyasa işlemleri para politikasının 

esnek ve efektif bir aracı olarak kullanılabilir. 

Birincil ve ikincil piyasalan çok gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde piyasalara 

müdahalede , hazine bonolan veya merkez bankası bonolan ile yapılan açık piyasa 
işlemleri daha fazla tercih edilen araç konumundadır. Açık piyasa işlemleri menkul 

kıymetlerin doğrudan alış satışım içerdiği gibi, geri alım veya satım amacıyla (repo 

- ters repo) alış satış işlemlerini de kapsamaktadır. 
Finansal piyasalann derinliği, merkez bankasına piyasadaki likiditeyi 

kontrolde açık piyasa işlemlerini geniş ölçüde kullanabilme olanağı sağlamaktadır. 

Finansal piyasalann derin olduğu bir ortamda, bankalar likidite ihtiyaçlannı 

genelde piyasadan karşılarlar. Bununla birlikte, sistem gene! olarak bir likidite 
sıkıntısı içerisine girdiğinde, bankalann piyasadan likidite ihtiyaçlannı 
karşılamalan mümkün olmadığından, merkez bankası reeskont penceresmden kredi 

kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde merkez bankalan arasıra bankalann merkez 

31 PARASIZ M. İlker, a.g.e. s. 288. 

22 



bankasından kredi almasını sağlamak amacıyla piyasada likidite sıkıntısı yaratırlar. 
Bu tür borçlanmanın koşullan para politikasının anahtar aracıdır. 

Finansal piyasalann gelişmemiş olduğu ülkelerde açık piyasa işlemleri 

merkez bankasının menkul kıymetlerin birincil piyasalanna müdahaleleri şeklinde 
olmaktadır. Bu yaklaşımın ortak bir türü hazine bonolan veya merkez bankası 
bonolannın ihalelerini düzenlemek ve net ihale tutarım değiştirerek banka 

rezervlerini etkilemektir. Açık piyasa işlemleri günlük rezerv dalgalanmalarının 
giderilmesinde ve istenen rezerv düzeyine ulaşmada sık sık merkez bankası 

kredileri, reeskont kolaylıkları ve zorunlu karşılıklar gibi diğer araçlarla birlikte 
kullanılmaktadır. 

Merkez bankası bonolan ve hazine bonoları ihaleleri likiditenin 

azaltılmasında kullanırken, merkez bankası başlangıçta piyasaya likidite enjekte 
edecek tamamlayıcı araçlara ihtiyaç duyar. Para piyasalarının derinliğinin az 
olduğu ülkelerde, tamamlayıcı araç olarak merkez bankası kredileri kullanılır. 

Uygun kağıtların olduğu ortamlarda repo ihaleleleri de bir alternatif 
olabilmektedir. Merkez bankası kredileri diğer araçlar piyasaya çıkana kadar, geçiş 

süreci aracı olarak kabul edilebilir. Merkez bankası kredileri piyasa koşullarında 
tahsis edilirken, piyasaya faiz oranlan ile ilgili bir ölçü sağlanmış olur. Bununla 
birlikte, bu krediler bir yanlış tahsis riski de taşırlar. Bu risk; riskli kullanıcıların 

kıedilerin önemli bir kısmım almasından, bunların faiz oranlanın yükseltmesinden, 
yükselen faizlerin riski daha da artırmasından alınan kağıtların değerinin düşük 
olmasından, merkez bankasının bu risklen değerlendirebilmesinin zorluğundan 
kaynaklanmaktadır.32 

32 LIPSEY, Richarı! G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., a.g.e., s. 187-188 

23 



TABLO 2.1 DOLAYSIZ PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
ARAÇLAR AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI KURALLAR VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

Faiz Oranı Bankacılık sistemine girişin sınırlı olduğu 
Kontrolleri durumda, rekabetçi olmayan fıyatlamanın 

etkilerini içerir. Bankacılık sisteminin 
gözetimi zayıf olduğunda ve kredi alanlarla 
ilgili yeterli bilgi olmadığında, kredilerde 
hatalı seçimleri(adverse selection) 
sınırlandırır. Uzun vadeli oranların 
politika amacı seçildiği ya da otoritelerin 
piyasa koşullarında bir faiz oranı hedefi 
belirleyemediği durumda uygulanmaktadır. 

Piyasa mekanizması çerçevesinde 
belirlenmemiş fınansal kaynak tahsisi 
sonucunda, tavanların etrafından, 
mevduatların yıllık getirisi piyasa 
oranlarına yaklaşan varlıklara 
(örneğin dövize) ya da mallara 
yönelinmesi yoluyla dolaşılır. 
Taban veya tavan uygulaması bankacılık 
sistemi dışındaki faaliyetleri özendirir. 
Tavanlar, borçlanma maliyetini 
düşürürken aşırı sermaye kullanımına 

Sabit faiz oranları veya faiz farklarını 
içeren bir yapı sözkonusu olup, faiz 
oranlarının aşılması durumlarında 
caydırıcı önlemler uygulanır. 

Çeşitli kontroller hala bazı ülkelerde 
kullanılmaktadır. 1980'lerin sonlarına 
kadar bazı sanayileşmiş ülkelerde de 
kullanılmıştır. Finansal piyasalar ve 
araçlar geliştikçe etkinsizliği artmaktadır 
Etkinliği, zorlayıcı bir sisteme gerek duyar 

Banka Bazında 
Kredi Tavanları 

Rezerv para yaratımı başka şekilde 
kontrol ediliyorsa, banka kredileri 
üzerinde etkin kontrol sağlanabilir. Geçiş 
mekanizması belirgin değilken, dolaylı 
araçlara geçiş süreci sırasında parasal 
kontrol kaybını minimize edebilir 

Kredi tavanlarının piyasa tarafından 
belirlenmemesi nedeniyle, banka 
kaynaklarının tahsisindeki etkinlik azalır. 
Bankacılık sistemi dışındaki faaliyetleri 
özendirirken, etkinlik kaybına yol açar. 
Sermaye akımlarının ve banka 
sayısının fazla olduğu durumda 
uygulamak ve kontrol etmek güçleşir. 

Kotalar sermaye, kredi, aktif yapısı 
ve mevduat hacmine göre belirlenir. 
Kullanılmayan kredi kotalarının 
ikinci el ticareti piyasa tahsislerini 
yeniden düzenlerken, çarpıklıkları 
(distortions) azaltır 

Batı Avrupa'da 1980'lerin sonuna 
kadar kullanılmıştır Bazı Afrika ve 
Asya ülkelerinde, geçiş süreci içindeki 
ekonomilerde hala kullanılmaktadır. 
Parasal taban arzının, para talebi ile uyumlu 
olması gerekir, aksi takdirde araç, aşırı 
rezervleri yükselterek tavanlardan kaçınma¬ 
yı teşvik eder 

Kanuni Likidite 
Oranları 
(Disponibilite) 

Kaliteli varlıklara (özellikle kamu kağıtları) 
önemli talep yaratarak, bu araçlarla 
borçlanmanın maliyetini düşürür 

Bankaların varlıklarını yönetmelerini 
sınırlandırarak rekabetin aksamasına yol 
açar Menkul kıymetlerin fiyatının 
belirlenmesinde çarpıklıklara ve ikincil 
piyasanın gelişmesini engelleyici 
sonuçlara neden olur 
Bankacılık dışı faaliyetleri özendirir ve 
devletin bütçe(mali) disiplinini azaltır, 
para arzının kontrolünde etkinlik kaybına 

jol açar 

Düzenleme, uygun menkul kıymetleri, 
uygun vadeleri ve ortalama yöntemi 
ile tutulacak miktarın belirlenmesini, 
kasa, serbest tevdiat ya da menkul 
kıymet tutulmasını seçmeye dayanır. 

Hala birçok ülkede ihtiyat güdüsü ile 
talep edilmekte olup, son zamanlarda 
kamu kağıtlarına talep yaratmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu menkul kıymetlerin 
satışlarının kontrolü Merkez Bankasında 
olduğundan, para politikası aracı olarak 
kullanılır. Ancak, uygulamada bu özelliği 
pek ortaya çıkmamaktadır Kısa vadeli 
likidite kontrolünde, yarar sağlamaktadır. 

Yönlendirilmiş 
Krediler 

Çoğunlukla belirt sektörleri finanse 
etmekte kullanılan Merkez bankası 

kredilerir in dağıtılma yöntemi, kalkınmayı, 
ya da ihracatı teşvik amacıyla kullanılır. 
Merkez bankasının bankalara kullandırdığı 
toplam kredilerin kontrolünü sağlar. 

Kredi tahsis işlemleri daha basiretli olma 
riski, kaynakların etkin tahsisini engelıer. 
Direk bütçe etkilerini a/.altıcı, kamu 
teşebbüslerine doğrudan kredi açmakta 
kullanılabilir. 

Fonların son kullanımlarında 

kredilerin tahsisi ve tetkiki 
konularında bir mekanizma 
oluşturur. Krediler genellikle teminat 
gerektirmez. Bazen reeskont kredisi 
ile artırılabilir 

Geçiş sürecindeki bir çok ülkede 
halen kullanılmaktadır. Kaynakların 
yönetilmesinde süreklilik ve değişkenlik 
nedeniyle etkili olabilmektedir. Kaynak 
tahsisinin maliyetini artırır 

Banka Bazında 
Reeskont Kotaları 

Interbank. oranlarının altında bir taban 
koymakta ve faiz oranı değişimlerinin 
geçişliliğini art.rmaktadıı Ayrıca, belirli 
sektörlere tercih edilebilir kağ'tları iskonto 
ederek likidite sağlar. 

Piyasadan düşük iskonto oranı, kullanım 
sınırsız ise interbank işlemlerini azaltır, 
öncelikle dolaysız krediler, buna neden 
olur Değiştirilebılirlik kontrol hedeflerini 
ve değerlendirmelerini zayıflatabilir. 

Bankaların sermaye, mevduat, kredi 
ve portföy yapıları çerçevesinde kota 
belirlemesi sözkonusudur. 
Yeniden finansman kotalarının 
tahsisi ve kaliteli kağıtların gözden 
geçirilmesi mekanizmasına ihtiyaç 
duyar. 

Bazı sektörlerin teşviki amacıyla 
kullamlmaktadır(Tunus,Çin). 
Iskonto oranının, interbank oranından 
düşük olduğu sanayileşmiş ülkelerde 
sınırlı ölçüde kullanılmaktadır(Almanya ve 
ABD). Iskonto oranı, politika değişmelerini 
gösteren etkili bir orandır. 



TABLO 2.2 DOLAYLI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
ARAÇLAR AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI YAPISI VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

Zorunlu Karşılıklar Kezerv talebinin Öngörülebilirliğim 
artırır ve rezerv talebini etkilmeye 
yardımcı olur Zorunlu karşılıklar 
artarsa, aşırı rezervlerin sterilizas- 
yonunda ve rezerv talebindeki 
yapısal değişimlerin ayarlanma¬ 
sında yardımcı olur. 

Yüksek bir oran bankalara bir 

vergi gibi yansır. Bu rezervlere 
piyasa faizi uygulandığında 
nötralize olur. Bu vergi, aracılık 
faaliyetini zorlaştırıcı önemli 
maliyet artışlarına yol açar. Kısa 
dönemli likidite yönetimine 
uygun değildir. Portföy yönetimini 
bozabilir. 

Düzenleme, karşılık tabanının, 
varlıkların değerlendirilmesi, 
ödeme oranı, süresi ve ortalama 
kurallarının tanımlanması ile 

gösterilmesini içerir. 
Ortalama, bankalara portföy 
yönetiminde daha büyük 
esneklik sağlamaktadır. 

Birçok ülkede halen en etkili araçtır 
özellikle Latin Amerika ülkeleri ile 
gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. 
Sanayileşmiş ülkelerde ise değişik 
amaçlı politikalara uygun olarak 
önemli oranda düşürülmüştür. 

Reeskont Penceresi Reeskont oranı, anahtar bir oran 
olarak, beyan etkisi aracılığıyla 
politikaların geçiş sürecini 
kuvvetlendirebilir.(Fransa, Almanya 
ve ABD) Başlangıçtaki etkisi, 
açık piyasa işlemleri etkisinden 
daha yaygındır Kağıt eksikliği 
nedeniyle açık piyasa işlemlerinin 
sınırlı olduğu koşullarda yararlıdır. 

Parasal taban hedeflemesi için 
çok uygun değildir. Çünkü rees¬ 
konta başvurmak bankaların elin¬ 
dedir. Reeskonta kabul edilebilir 

kağıtların belirlenmesinde uygula¬ 
nan kurallar, seçici kredi politika¬ 
sının uygulanmasında araç 
olmaktadır. 

Reeskont oranları, başvuruyu 
zorlaştırmak için piyasa faiz 
oranlarının üzerinde olabilmek¬ 
tedir. ABD, Japonya ve Almanya 
gibi ülkelerde reeskont oranı, 
piyasa faiz oranlarının altındadır. 
Bu nedenle fiyat dışı limitler 
kullanılmaktadır. 

Parasal kontrolün standart bir aracı 

olarak kullanılan bu araca başvuruşun 
bankaların elinde olması, aracın 
kullanımını karmaşıklaştırmasına 
rağmen; aracın etkinliği başvuruyu 
düzenleyen kurallar tarafından büyük 
ölçüde belirlenebilmektedir. 
Bir çok ülkede halen kullanılmakla 
birlikte, kullanımı azalmaktadır 

Lombard Penceresi 
veya Fazla Çekiş 
Penceresi 

Diğer alternatif fon kaynaklarının 
üzerinde fiyatlanan kısa dönemli 
borçlar için kolaylıklar sağlar 

önceden ilan edilmiş oranların 
dezavantajı vardır. 

Lombard, bankalar açısından 
Merkez bankasından borçlana¬ 
bilmek için vade ve kullanıma 
ilişkin bazı kurallara uyulmasını 
gerektirir. Aşırı çekim otomatik 
olarak oluşur ve teminatlı ya da 
teminatsız olabilir. 

Pek çok ülkede standart kolaylık- 
lardır(Almanya, İsviçre gibi). Politika 
değişikliğinin açıklanmasında Lombard 
oranları anahtar rol oynayabilir. 

Kamu Kesimi 
Mevduatları 

Banka sistemine giren ve çıkan 
günlük kamu fonları veri olmak 
üzere, kamu mevduatlarının 
Merkez Bankası ve ticari 
bankalar arasında yeniden 
dağıtımı, kamu fonlarının kısa 
dönem likidite üzerindeki etkisini 

dengelemek için anahtar bir 
olabilir. 

Şeffaf değildir. Devlet tahvilleri 
için ikincil piyasanın oluşmasını 
engeller. 

Ticari bankalar arasında eşit 
dağıtımı sağlayacak dağıtım 
mekanizmasına gerek vardır. 
Gün sonunda dağıtım işlemi 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Kanada, Malezya ve Almanya 
(1993’e kadar) gibi birkaç ülkede 
kullanılmaktadır. Hazine ile Merkez 
Bankası'nın yakın eşgüdümünü 
gerektirir. 

Kredi ihaleleri Merkez bankası kredisinin 
fiyatlanmasında araçlar sağlar. 
Piyasaların gelişmemiş olduğu 
ve interbank faiz oranlarının 
olmadığı durumlarda kullanılabilir 
Referans faiz oranının oluşmasını 
sağlar. 

Merkez bankası değerlendirilmesi 
güç olan kredi riskine maruz kalır. 
Hatalı seçim(adverse selection) 
problemi vardır. 

Başlangıçta, bu kaynağa ulaşma 
kuralları, kredi riskini azaltır. 
Yeterli karşılıklarla birlikte, bu 
işlemler repo ihaleleri ile de 
düzenlenebilir. 

Dolaylı araçların kullanımına geçiş 
sürecinde geçici olarak kullanılmak¬ 
tadır. 



TABLO 2.2 DOLAYLI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 

ARAÇLAR 

Merkez Bankası 
Kağıtlarının Birincil 
Piyasada Açık 

İPiyasa işlemleri ile 
Satılması 

Kamu Menkul 

Kıymetlerinin 
Birincil Piyasada Açık 
Piyasa İşlemleri ile 
Satılması 

Döviz Swapları ve 
Doğrudan Alış ve 
Satışlar 

İkincil Piyasa 
İşlemleri (Doğrudan 
Alış ve Satışlar 
veya Repo 
İşlemleri) 

AVANTAJLARI 

Arzında merkez bankasının belli 
bir kurala uyma zorunluluğu 
olmadığından, kısa dönemli likidite 
idaresi için esnek bir araçtır 
Çeşitli teklif biçimleri, faizlerin 
kontrolünde kullanılabilir 
Eğer Hazine, faiz oranlarında 
yeterince esnek değilse, Merkez 
Bankası kağıtları, Bankanın işlem¬ 
lerinde rahatlamasını sağlar 

Eğer Hazine ile koordinasyon iyi 
ise yönetimi MB bonolarına 
benzerdir Eğer MB doğrudan 
finansmanı kesilmişse, hükümetin 
malı disiplinin sağlanmasını teşvik 
eder 

Döviz piyasalarının derinliğinin 
bulunduğu, devlet tahvilleri piyasa¬ 
sının etkin olmadığı durumlarda 
svvaplar devlet tahvillerinde repo 
işlemleri yerine kullanılabilir 
Dovız piyasası para piyasasından 
daha gelişmiş olduğu zaman 
doğrudan döviz alış ve satışları 
yararlı olabilir. 

Sürekli kullanılabilir Dolayısıyla 
esneklik sağlar Şeffaftır Piyasanın 
gelişmesini kuvvetlendirir 

DEZAVANTAJLARI 

Likiditeyi sterilize etmek için 
eğer MB çok fazla kağıt ihraç 
etmişse zarara uğrayabilir Eğer 
MB kağıtları Hazine Bonoları ile 
birlikte kullanılırsa, bu iki kuruluş 
arasında kuvvetli bir eşgüdümün 
olmaması durumunda sorunlar 
ortaya çıkabilir 

Eğer Hazine ihalelerde fon 
maliyetim piyasa değerinin 
altında tutmaya çalışırsa, borç 
yönetimi hedefleri parasal 
yönetimle çatışabilir Parasal 
yönetim, birincil piyasada kağıt 
çıkarılmasına bağlı olduğundan 
ihalelerin sıklığı ikincil piyasaların 
gelişmesini engelleyebilir 

Eğer MB döviz işlemlerim 
sürdürülemez bir döviz kurunu 
korumakta kullanırsa, zarara 
uğrayabilir 

Likit ve derin b>r ikincil piyasa 
gerektirir MB yeterli ölçüde 
piyasaya sürülebilir varlığa sahip 
olmalıdır. 

DEVAM 

YAPISI VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

Likidite düzenlemesi birbırıyle 
çakışmayan birincil kağıt 
basımıyla başarılabilir İşlemler, 
ihale sistemi, sıklığı ve vadesi 
gibi kararları içermektedir 

Pek çok ülke tarafından kullanılmak¬ 
tadır özellikle para politikası hedef¬ 
lerinin kamu borç yönetimi hedef-! 
lerinden ayrı değerlendirilmesi gereği; 
ortaya çıktığında kullanılmaktadır 
İkincil Piyasaların, Açık Piyasa 
işlemlerinin yapılmasını sağlayacak 
şekilde yeterince gelişmemiş olduğu 
durumlarda da kullanımaktadır 

Yukarıdakıyle aynı Merkez 
bankası portföyünde devlet 
tahvili tuttuğunda birincil piyasa¬ 
larda doğrudan satışlar yerine 
ters repo ihaleleri kullanılabilir 

İkincil piyasaları gelişmemiş pek çok 
ülkede. Açık Piyasa İşlemlerini 
yapabilmek için kullanılmaktadır 

Uygun risk yönetim işlemlerinin 
geliştirilmesini gerektirir 

Belli bir düzeyde swap birkaç ülkede 
kullanılmaktadır(lsvıçre, Almanya) 

Repolar, otomatik olarak tersine Likit ve derin ikincil piyasası olan pek 
çevrilebilir olma özelliğine çok ülke tarafından kullanılmaktadır, 
sahiptir Özellikle mevsimsel (ABD, İngiltere, Kanada) 
dalgalanmaların giderilmesine 
uygundur İhale ile yapılabilir. 



3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
UYGULAMALARI 

Para politikası araçları uygulamaları ülkeden ülkeye, bu ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak, önemli farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş 
ülkelerde piyasa mekanizmasını ön plana çıkaran dolaylı para politikası 
araçlarından açık piyasa işlemleri ağırlıklı araç olarak kullanılırken, gelişmekte 

olan ülkelerde fınansal piyasalann yeterince gelişmemiş olması nedeniyle daha 

çok, dolaysız para politikası araçları ile dolaylı para politikası araçlarından zorunlu 
karşılıklar ve reeskont oranları ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ancak, son 

yıllarda bu ülkelerde de piyasaların gelişimine bağlı olarak açık piyasa işlemlerinin 
öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. 

Özellikle 1980’den soma dolaylı para politikası araçlarına yönelen merkez 

bankalarının açık piyasa işlemlerini daha fazla, bankalara reeskont penceresi 

yoluyla açılan merkez bankası kredilerini ise daha az kullanma eğilimi içinde 

oldukları gözlenmektedir. Bankaların, mevduatlarına bir garanti olmak üzere 
konulan, ancak zaman içerisinde daha çok para politikası aracı olarak kullanılan 

zcrunlu karşılıklar ise, birçok ülkede hala yaygın olarak kullanılmakla beraber, 
bankacılık sistemi üzerinde yarattığı maliyet artırıcı etkisi nedeniyle, kaldırılmaya 

veya oranlan azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak, zorunlu karşılıklarda yapılacak 
indirimlerin etkilerinin öngörülmesi hususunda yeterince başanlı 
olunamamaktadır. Gizli vergi etkisini bertaraf etme, maliyeti düşürme 

yönünde yapılan indirimler beklenmedik sonuçlara yol açabilmektedir.33 
Nitekim, Kasman’a göre zorunlu karşılıklarda yapılan indirim ABD’de faiz 

33 Zorunlu karşılıklara faiz ödenmemesi genel bir uygulamadır. Uygulama ile bankalar faiz karşılığı 
topladıkları mevduatın bir kısmını faizsiz olarak merkez bankasında depo ettiklerinden, bu kısımdan elde 
edeceği gelirden mahrum kalmaktadır. Bu gelir ise merkez bankasının bu fonlan kullanarak, piyasalardan 
gelir elde etmesi yoluyla Hazine’ye aktarılmaktadır. Zorunlu karşılıkların kaldırılması gündeme 
gelciğinde, özellikle Hazine tarafından gelir kaybı gözönüne alınarak itiraz edilmektedir. Bununla 
birlkte, bankalann bu vergiyi kredi maliyetlerine, krediyi alanların da ürettikleri malın maliyetine 
yansıtmaları nedeniyle, verginin nihai ödeyicisi tüketiciler olmaktadır. Gizli vergi etkisi ile ilgili Türkiye 
ülke örneği tablolaştırılmış olup, tablo ilerleyen bölümde yer almaktadır. MEULENDYKE Ann-Marie, 
a.g.u. s. 27. 
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oranlarındaki dalgalanmaları artırmıştır. Ayrıca, ABD’de bu oranlar diğer ülkelere 
göre daha düşük olduğu halde, indirimlerin para politikasındaki geçiş sürecine 

katkıda bulunmadığı da ifade edilmektedir.34 
Finansal piyasaların teknolojik ve yasal değişmelere bağlı olarak gelişmesi 

ve serbestleşmesi, merkez bankasının politika araçlarını ve amaçlarını etkilemiş, 
1970’li yılların ortalarından başlayarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

merkez bankasının kurumsal yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Değişim sürecinin 

ekonomi üzerindeki yarattığı olumsuz etki ise gelişmişlik düzeyine bağlı olarak; 
sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre çok 

daha az olmuştur.3' Bununla birlikte, finansal liberalizasyon ve yenilikler arttıkça 
merkez bankalarının kurumsal düzenlemeleri de birbirine yaklaşmaya başlamıştır. 

İncelenen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, fiyat 

istikrarım ve döviz kuru istikrarını sağlamak, büyümeye destek olmak, tam 

istihdamı sağlamak gibi farklı temel amaçlara sahip olsalar da incelenen merkez 

bankalarının neredeyse tamamı günlük faaliyetlerinde faiz oranlarını gösterge 
olarak almaktadırlar. 

Faiz oranlarını istikrarlı tutmak için farklı araçlar36 kullanan merkez 
bankalarının hemen hepsi piyasadaki rezervlerin kontrolünde, piyasa güçlerinin 

etkin rol oynadığı günlük operasyonlara başvurmaktadırlar. Bu çerçevede merkez 
bankaları, gün içerisinde esnek biçimde piyasalarda faaliyet (alım-satım) 

göstermekte, faiz oranlarında oluşacak dalgalanmaları hafifletmeye 

çalışmaktadırlar. 

33 KASMAN Bruce, “A Comparision of Monctary Polip Opcrating Proccdurcs in Six Indu.lrial 
Countries’. Federal Rcscrve Bank of Nc\v York. Quartcr!y Rcvic\v, Summcr 1992. Volüme 17. Numbcr 2. 
s.6. 

35 KASMAN Bruce, a.g.m., s. 5. 
36 Bu araçların farklılığı ile ilgili olarak, çalışmada verilen ülkelerin uygulamalarından daha fazla biigi 
edinilebilir. 
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3.1 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ 
UYGULAMALAR 

Merkez bankaları makroekonomik amaçlara ulaşmak için etkili yöntemler 

seçmek durumundadırlar. İncelenen ülkelerin farklı kurumsal çerçeve içinde farklı 

amaçları olsa da, bu amaçlara ulaşmak amacıyla kullandıkları araçlar benzerlikler 

göstermekte ve zaman içerisinde birbirine yaklaşmaktadır. 
Para politikalarını bankacılık sisteminin toplam rezervlerini kontrol etme 

üzerine oturtan merkez bankaları, rezervlerin kontrolünde genellikle kısa dönemli 
araçları kullanmaktadırlar. Uygulamada araçlar özellikle faiz oranlannın istikrarım 

sağlamak için kullanılmaktadır. Gecelik faiz oranlannın en önemli göstergelerden 

biri olduğu bu ülkelerin hepsinde, bankalararası para piyasalan gelişmiş ya da 

hızla gelişmekte olduğundan, bankacılık sisteminin rezerv dengesi 
sağlanamadığında, faiz oranları bu durumlara derhal tepki vermektedir. 

Merkez bankalan ellerindeki araçlarla kısa vadeli piyasalarda etkili 

olabilirken, uzun vadeli piyasalarda dolaylı olarak etkili olmakta, piyasa, uzun 

vadeli oranlannı kendi dinamiği içinde belirlemektedir. Faiz oranlan merkez 

bankalan için temel gösterge olup, merkez bankalannın piyasalara müdahaleleri 
faiz oranlan üzerinden gerçekleşmektedir.37 

1970’li yıllarda Japonya, Almanya ve İsviçre Merkez Bankalannın da 
içinde bulunduğu bazı merkez bankalan politikalarını faiz oranlan üzerine 

oturturken, bankalann rezerv taleplerini piyasa faiz oranlanndan daha düşük faiz 

oranlanyla verilen kredilerle karşılamışlardır. Kontrollü faiz oranlan, mevduat ve 
krediler için de temel gösterge olarak kullanılmıştır. Ancak, 1970’li yıllarda 

yaşanan petrol şokları enflasyon oranlannı artırmıştır. Merkez bankalannın faiz 

oranlarını enflasyona göre ayarlamakta geç kalmalan, faiz oranlannın esnekliği 
üzerinde tartışmalara yol açmıştır. Yükselen enflasyon oranlan, faiz oranlannın 

37 Daha fazla bilgi için bakınız Kasman Bruce, a.g.m. s. 6-10. 
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piyasa koşullarında belirlenmesinin önemini artırmış, finansal piyasaların 
liberalleşmesine yardımcı olmuştur.38 

Merkez bankaları müdahalelerini, borç verme ve yasal düzenlemelerle 
yapma yerine, finansal piyasalarda belirlenen faiz oranlan üzerinden 

gerçekleştirmeye başlamışlardır. Piyasa kaynaklı faiz oranlarına geçiş, merkez 

bankalarına politika değişimlerinden kaynaklanan beklenmedik etkilerin 
azaltılmasında yardımcı olurken, açık piyasa işlemleri rezervlerin günlük olarak 

yönetilebilmesinde büyük esneklik sağlamıştır. 

Faiz oranlannın piyasa güçleri tarafından belirlenmesine yöneliııdikçe, 

merkez bankalarının belirli bir alan içinde faiz oranlarım etkilemek amacıyla 
müdahale şansı artmıştır. Ayrıca, para piyasalarında artar, araç sayısı bankaların 

para piyasasının vade yapışma uygun stratejiler geliştirebilmelerine olanak 
sağlamıştır. 

Uygulamada, merkez bankaları kısa dönemli faiz oranlarının 

dalgalanmalarım bir alan içinde sınırlandırmaya devam etmektedir. İncelenen 

ülkelerin hemen tamamında faiz oranlan para politikasındaki değişiklikler için 

sinyal niteliği taşımaktadır. Piyasa faiz oranlan politika değişiklikükienne diğer 
değişkenlerden daha hızlı cevap vermektedir. 

Bankalar, zorunlu karşılıklar ve günlük interbank ödemeleri için rezerve 

ihtiyaç duyarlar. Açık piyasa işlemlerini kullanarak faiz oranlarını etkilemeyi 
hedefleyen bir politikanın başanlı olabilmesi için, merkez bankalarının belirli bir 

dönem için bankaların rezerv talebini doğru tahmin etmesi gerekir. Bu bağlamda, 
Merkez bankalan zorunlu karşılıklar ve interbank ödemeleri ile ilgili düzenlemeler 

(ortalama, zamanlama, fazla çekiş gibi) yaparak rezerv talebini etkileyebilir. 

Geçmişte birçok merkez bankasının rezerv talebini etkilemek amacıyla 

yoğun olarak kullandığı zorunlu karşılıklar ile diğer kontrol araçlarının önemi 

38 Para politikasının geçiş mekanizması üzerinde finansal yenilikler ve etkileri detaylı bir analizi için, 
bakınız, Financial Innovation and Monetary Policy, Bank of International Settlements, Basic, 1984 
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azalırken, son zamanlarda piyasaya bağlı politika araçlarının kullanımı hızla 

artmıştır. Son 10 yıl içerisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

merkez bankaları, bankaların üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla zorunlu 

karşılık oranlarını düşürmüşlerdir. Bazı ülkelerde banka rezervleri üzerindeki 
rahatlama rezerv talebinde dalgalanmalara yol açmış, faiz oranlarının kontrolünü 

güçleştirmiştir. 
Uygulanan politikaların birbirlerine yaklaşmasına karşın, merkez 

bankalarının her birinin uygulamaları; zamanlama, sıklık, piyasaya giriş koşulları, 

ihalelere katılma koşullan, zorunlu karşılık oranlannın belirlenmesi ve kapsadığı 

yükümlülükler, bu yükümlülüklerinin yerine getirilme süreleri gibi konularda 
önemli farklılıklar göstermektedir. Birçok durumda bu farklılıklar merkez 

bankasının uygulamalarını gerçekleştirdiği alanın doğasından kaynaklanmaktadır. 
Örneğin, merkez bankası açık piyasa işlemlerini uygularken, piyasalara bağımlıdır. 

Aktif bir ikincil piyasanın gelişmemiş olduğu bir ortamda, merkez bankalan rezerv 
yönetim politikalarında özel düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyarlar. 

Bütün merkez bankalan kısa dönemli rezerv yönetimini faiz oranlannı 
etkileyerek gerçekleştirirken, faiz oranı stratejileri ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Amerika'da FED faaliyetlerini bankalararası gecelik faiz oranlannı etkilemekle 
sınırlandınrken, piyasa güçlerinin bu etkiyi diğer piyasalara geçirmesine izin 

vermektedir.19 İsviçre’de bankalararası gecelik faiz oranlarındaki dalgalanmalar 
yumuşatılmaya çalışılırken, Japonya, Kanada, Almanya ve İngiltere’de gecelik 
oranların yanında daha uzun vadeli oranlar da hedef olarak belirlenmektedir. Bu 

ülkelerde merkez bankalarının temel faiz oranlan (öncelikli faiz oranı 

operasyonları koyu) politikaları tabloda verilmiştir. 

59 ALEXANDER W E.. T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetarv 
Polıcv. IMF Occasional Paper. Washington DC, June 1995, Sayı 126, s. 7-8 

31 



TABLO 3.1 KISA VADELİ FAİZ ORANLARI YAPISI 

ÜLKE RESMİ 

ORANLAR 

O/N FAİZ 

ORANLARI * 

DİĞER FAİZ 

ORANLARI 

AMERİKA Reeskont Oranı Federal fonlar faiz oranı Hazine Bonosu faizi 

ALMANYA Reeskont Oranı, 

Lombard Oram, Hazine 

Bonosu Satış Oranı 

ihbarlı hesap faiz oram 

(Day-to-Day Money rate) 

Repo Oranı (1-2 aylık). Üç 
Ay lık intcrbank borç faizi 

JAPONYA Reeskont Oranı Interbank ihbarlı hesap 

faiz oranı (İntcrbank 

cali money rate) 

Uç aylık Mevduat Sertifikası 

faizi, senet iskonto faizi 

İNGİLTERE Günlük Değişen 
Reeskont Oram 

Interbank O/N faizi İngiltere Bankası minimum 

işlem faizi, ticari bankalar bazlı 

borç verme faizi, üç ay vadeli 

ınterbank borç v erme faizi 

KANADA Banka faizi Para piyasası finansman 
faizi 

3 ay v adeli hazine bonosu faizi, 

90 gün vadeli güvenilir 

firmaların kağıtlarının faizi 

İSVİÇRE Reeskont Oranı, 

Lombard oranı 

ihbarlı hesap faiz oranı 

(Cali money rate) 

Uç ay vadeli Euro-Frank 
mev duat faiz oranı 

* Cali Money: Faiz uygulanan ve talep edildiğinde gen ödenebılen mevduatlar (İhbarlı Hesaplar) Yurtiçi piyasada ve 

Huromarket fonları piyasalarında uygulanmaktadır. Day-to dav money veya vadesiz hesap olarak da bilinmektedir. 

Kaynak: Kasman, Bruce, A Comparision of Monctary Policy Opcratıng Proccdurcs in Sıx Industrıal 
Countries, Federal Rcscrve Bank of Nevv York, Quarterly Revviev, Summcr 1992. Volüme 17, Number 2. S. 9. 

3.1.1 BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI 
ARAÇLARI (Reeskont, Zorunlu Karşılıklar ve Rezerv Yönetiminde Anahtar 
Araçlar) 

3.1.1.1 Merkez Bankası Kredileri (Reeskont Kredileri) 

Gelişmiş ülkelerin fınansal sistemleri merkez bankası kredilerini içermekte, 

ancak bu kredilerin zaman içerisindeki önemi sürekli azalmakladır. Bu krediler 

daha çok gün sonu nakit açıklarının karşılanmasında ya da baskı altındaki fınansal 
kurumlara yardım amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde 

merkez bankası kredilerinin rolleri farklılık göstermektedir. Almanya, Japonya, 
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Amerika ve İsviçre’de merkez bankası kredileri bankalara piyasa faiz oranlarının 

altında verilmektedir. Almanya, Japonya ve İsviçre’de kotalarla belirlenen reeskont 
kredileri, rezerv talebinin ağırlıklı bir kısmını oluşturmak üzere, sübvanse edilmiş 
kaynak sağlamaktadır. Bundesbank kredilerinin, toplam varlıklar içindeki payı 

yüzde 25’e kadar ulaşmaktadır. Sübvanse edilen kredilerin maliyetini karşılamak 

amacıyla Bundesbank, zorunlu karşılık oranlarım diğer ülkelere göre yüksek 
tutmaktadır 

Tablo 3.2 Merkez Bankası Kredilerinin Toplam Varlıklar İçindeki Payı40 
1985 1988 1991 

Amerika 0.7 0.9 0.1 

Japonya 8.4 13.6 12.1 

Almanya 29.4 22.5 25.0 

İngiltere 1.8 18 3.0 

Kanada 7.4 2.2 2.0 

İsviçre 9.9 0.9 1.2 

3.1.1.2 Zorunlu Karşılıklar 

Merkez bankası kredilerinde olduğu gibi zorunlu karşılık oranlarında da son 

yıllarda önemli düşüşler olmuştur. Karşılık oranlan bütün bu ülkelerde 1980’lerin 
başlanndaki düzeylerinin altına düşmüş, bankalar üzerindeki etkileri oldukça 

azalmıştır. Aynca para politikası amaçlı zorunlu karşılık oranlannı değiştirme 
uygulaması büyük ölçüde durmuştur. Ancak, birçok merkez bankası hala zorunlu 

karşılık oranlarını kontrol sistemlerinin önemli bir bölümü olarak 

kullanmaktadırlar. Karşılıklar kısa dönemli rezerv talebinin istikrara 

kavuşturulmasında kullanılırken, merkez bankalannın faiz oranlan üzerindeki 

kontrolünü artırmaktadır. 

‘"KASMAN Bruce. 'A Compansıon of Monetarv Policv Opcralıng Procedures in Six Industrıal 
Counlries". Federal Rescrvc Bank of Nc\v York, Quarterly Rewiev, Summer 1992, Volüme 17, Number 2. 

33 



Tablo 3.3 Zorunlu Karşılık Düzenlemeleri 

Amerika Japonya Almanya Ingiltere Kanada * İsviçre 

Karşılık Hesaplama 
Süresi 

14 Gün 1 Ay 1 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 

Bulundurma Süresi 14 Gün 1 Ay 1 Ay 6 Ay 15 Gün 1 Ay 

Hesaplama ve 
Bulundurma Süresi 
Arasındaki Dönem 

2 Gün 15 Gün 15 Gün 180 Gün 30/45 

Gün 

50 Gün 

Azami Vadesiz Mevduat 
MMK Oranı (1) 

10 1.3 12.1 0.5 10 2.5 ** 

Azami Diğer Mevduat 
MMK Oranı (1) 

0 1.2 4 95 0.5 3 0.5 

Ortalama Provizyon 
Gereği 

Var Var Var Yok Var Var 

Stok Üzerinden 
Provizyon 

Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Kasa Karşılığı (2) Var Yok % 50'ye 
kadar 

Yok Var Var 

Rezerv Açığı Cezası 
(MB kredi oranının 
vüzde fazlası) 

2 3-5 3 0 0 0 

Karşılıklara Faiz 
Ödemesi 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

* 1992 Haziran ında Kanada'da zorunlu karşılıkların 1994 yılında /.orunlu karşılık oranlan sıfırlanması planlanmıştır 
Bulundurma süresi 1 aya çıkarılmış olup, açık cezası BOC oranı olarak belirlenmiştir 
** Üç ay vadeye kadar olan vadeli mevduatı kapsamaktadır 
(1) Almanya’da vadeli ve vadesiz mevduat munzam karşılık oranları yüzde 2 ye, İngiltere'de yuz.de 0..35'e kadar 

indirilmiştir 
< 2) Almanya'da kasa karşılığı yüzde 25'e indirilmiştir.  
Kaynak KASMAN Bruce. "Comparision of Monctary Polıcy Opcrattng Proccdures ın Si.\ Induslrıal 
Countncs ". Federal Rcscrvc Bank of Ne\\ York. Quartcrly Rcuıcv. Suınmcr 1992. Volüme 17 

Altı ülkede de oranlar yükümlülükler ile ılışkilendirilmektedir. Banka 
rezervlerindeki artış, merkez bankasında tutulan rezerv pozisyonları seviyesiyle 

ilgili olarak bir emniyet stoku gibi görev görmektedir. Gecelik fazla çekişlerin 

İsviçre, Japonya ve Almanya’da yasaklanması ve ABD, Kanada ve İngiltere’de 

cezai faize maruz kalması nedeniyle, ortalama rezervlerin düşük olduğu 
durumlarda rezerv açıklarının maliyeti önemli ölçüde artmaktadır. ABD ve 

Kanada’da düşük rezerv seviyelerinde bankacılık sisteminin rezerv 

dengesizliklerini düzeltme yeteneğinin azalmaya başladığı görülmektedir. Her ıkı 
ülkede de merkez bankalarında tutulan zorunlu karşılık hesaplan, zorunlu 
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karşılıkları tesis etmek amacıyla kasa talebindeki artışa ve ABD’deki karşılık 

oranlarındaki indirime bağlı olarak son yıllarda ciddi ölçüde düşmüştür. Aşağıdaki 

tabloda merkez bankası yükümlülükleri içerisinde zorunlu karşılık hesaplarının 
paylarındaki gelişim verilmektedir. 

Tablo 3.4 Merkez Bankası Yükümlülükleri İçinde Zorunlu Karşılık Hesaplarının 
Payı (Ay Sonu Değerlerinin Yıllık Ortalamasına Göre Yüzde Pay) 

1980 1985 1988 1991 

Amerika 1.6 0.8 1.0 0.6 

Japonya 1.6 1.1 1.0 1.0 

Almanya 7.2 5.6 5.5 5.5 

İsviçre 4.0 3.1 1.7 0.7 

Ingiltere 0.3 0.1 0.1 0.1 

Kanada 3.9 1.4 0.8 0.4 

Kaynak: Federal Reserve Bank of Ne\v York, Quarterly Bulletin, Summer 1992, Volüme 17, No.2. 

Sonuç olarak, son yıllarda zorunlu karşılık oranlarında bir indirim söz 
konusudur. Faiz oranlarına göre belirlenmiş bir para politikası düşük oranlı bir 

zorunlu karşılık politikasıyla birlikte yürütülebilmektedir. Merkez bankaları 

gecelik faiz oranlarındaki gün içi dalgalanmaları kontrol edebilmek için, rezerv 

arzının esnekliğini yükseltecek bir mekanizma geliştirmeye gerek duymaktadırlar. 

Bir çok ülkede, otoriteler bu amaca ulaşmak için merkez bankası kredilerinin faiz 

oranlarını piyasa faiz oranlarına eşit ya da daha yüksek olacak şekilde 
belirlemişlerdir.41 

ABD örneğinde görülmüştür ki, zorunlu karşılıklarda bir indirim, bankaların 
reeskont penceresini kullanmakta daha isteksiz davranmaları ile birleşince, federal 

" BATTEN D S.. M.P. BLACKVVELL, Kim IN-SU, S.E. NOCERA, Y. OZEKI, “Tho Cnndncl nf 
Monctarv Policv in The Maior İndustrial Countries: Instruments and Operating Procedures”. IMF 
Occasional Papers. No:70. Washington D.C., July, 1990 s. 5-10. 
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fon oranlarında değişkenliğin artmasına yol açmış, ancak bu durum, ABD para 
politikası uygulamalarının etkinliğini azaltmamıştır. 

Gelişmiş Ülkelerde Rezerv Yönetiminde Anahtar Araçlar42 

TABLO 3.5 REZERV YÖNETİM ARAÇLARI43 

ÜLKE 

KISA VADELİ BİRİNCİL 
REZERV YÖNETİM ARACI 

DIGER OPERASYONLAR 

FAALİYET ARAÇ FAALİYET ARAÇ 
AMERİKA Repo 

Ayarlanmış alış ve 
satış 

DIBS 
DIBS 

Alış veya satış DİBS 

ALMANYA Repo 
Reeskont Kredileri 

DİBS 
Ticari Senetler 

Alış veya satış 
Döviz 

DİBS 

Swap 
JAPONYA Repo 

Reeskont Kredileri 
DIBS 

Ticari Senetler 
Alış veya satış 
Repo 

DİBS 

Ticari 

Senetler 

İNGİLTERE Alış veya satış Ticari Senetler, 
DİBS 

Repo DİBS 

KANADA Drawdown/redeposit 
(Yeniden yatırılıp, 
dağıtılan) 

Kamu 

Mevduatı 
Alış veya satış 
veya Repo 

DIBS 

İSVİÇRE Döviz Swap Alış veya satış 
Dravvdovvn/ 
redeposits 

Kantonal ve 

banka 

bonoları, 
DİBS 

Merkez bankalarının müdahale araçları büyük farklılıklar göstermektedir Bu araçlar 6 gelişmiş 
ülkedeki fınansal çevreyi de yansıtmaktadırlar Araçların seçimi, ayrıca, rezerv yönetiminin özci 
amaçlarını ve fınansal piyasalardaki katılımcılara polilık hedefler konusunda verilen sinyalleri 
göstermektedir 
13 KASMAN Bnıcc, a.g.ın., s. 14 
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3.1.2 İNGİLTERE 

İngiltere mali sistemi, derin fınansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlan, 
sistemde likidite açık ve fazlalarını dengeleyici olarak iskonto kurumlan, son 
başvuru kaynağı olarak reeskont kredileri, düşük oranlı mevduat munzam 

karşılıkları ve etkin olarak 

kullanılan açık piyasa 
işlemlerini içermektedir.44 

Ekim 1992’de, orta 

vadede enflasyon oranının 

yüzde 1-445 aralığının alt 
yansında istikramı sağlamayı 

temel amaç olarak belirleyen 
İngiltere Bankası (BOE)46, 

gelişmiş ülke merkez bankaları içerisinde günlük rezerv yönetiminde en etkin olan 
bankadır. Banka ayrıca MO ile M447 için orta ve uzun vadeli hedefler48 
belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak, bu hedefler enflasyon 
hedefi kadar kesin olmayıp Banka, konjonktürel duruma göre bu hedeflerden 

bağımsız olarak hareket edebilmektedir. 

BOE, para politikası amaçlama ulaşmada en etkin araç olarak açık piyasa 

işlemlerini kullanırken, zorunlu karşılık uygulamasını en düşük düzeyde tutmakta, 

reeskont kredilerinin faiz oranlarım ise sisteme politika değişiklikleri konusunda 

sinyal vemek amacıyla kullanmaktadır. 

" BATTEN D.S.. M.P. BLACKWELL, Kim IN-SU, S.E. NOCERA, Y. OZEKI, “The Conduct of 
Monelan Policv in The Maior İndustrial Countries: Instruments and Operetine Procedures”. IMF 

Occasional Papers. No:70. VVashington D.C , July, 1990 s. 5-8. 
° Bu hedef 1995 yılı Haziran Ayında yüzde 2 5 ve daha altı olarak belirlenmiştir Konu ile ilgili ayrıntılı 
bilgi için bakınız. Bank of England Quarterlv Bulletin, November 1996, Volüme 36,No 4 
* BOE: Bank of England 
' MO: Dolaşımdaki Para + Bankaların İngiltere Bankasındaki Serbest Tevdiat Hesaplan 

M4: Banknot ve madeni para+ banka vadesiz mevduatları+ inşaat kurumlan hisse ve mevduattan, 
diğer faiz işletilen banka mevduatlan (mevduat sertifikalan dahil)-*- diğer inşaat kurumlan 
mevduatlan(mevduat sertifikalan dahil). 
J!i 1996 yılı bu hedefler MO için yüzde 0-4, M4 için yüzde 3-9 bandı olarak belirlenmiştir. 

Şekil 3.1 
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Karşılıkların önemsiz oluşu, rezerv talebinin günlük takas ihtiyaçları 

tarafından belirlenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede BOE günlük rezerv ve faiz 
dalgalanmalarını kontrol etmek için günlük piyasa işlemleri geliştirmiştir.49 BOE, 
bankaların gün sonu takas ihtiyaçlarım karşılamak için, iskonto kuruluşlarına gün 
sonu kredi kolaylıkları tanımıştır. Bu politika rezerv talebim istikrara 
kavuştururken, bankaları rezervleri efektif kullanmaları yönünde teşvik etmektedir. 

3.1.2.1 Reeskont Kredileri 

Reeskont kredi faiz oranlan, özellikle politika değişiklikleri hususunda 

piyasalara sinyal verme amacıyla kullanılmakta olup, BOE piyasalardaki 
gelişmelere uygun olarak bu oranı sık sık değiştirmektedir ’° Nitekim, 1996 yılı 
içerisinde reeskont kredileri oranı 7 kez değiştirilmiş olup'1, can oran yüzde 
5.75’tir. BOE kredi açma ve oranlan belirleme hususlannda inisiyatif sahibi olup. 

iskonto kurumlarıyla olan 
işlemlerinde hükümetten ba¬ 

ğımsız karar verebilmektedir. 

Kredi olarak kullandırılan 

fonlar, inîerbank takas 

ihtiyacının karşılanmasında 

son kaynak olmakta, ancak 
borçlanma koşulları kamuya 

açıklanmamaktadır. Bu faiz 

düzeylerde seyretmektedir. 

19 İlerleyen bölümlerde konu ile ilgili bilgi verilecektir. 
50 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH. The Adoption of İnduecl Instruments of Moncıarv 
Policv. IMF Occasional Paper, VVashıngton DC. June 1995, Sayı 126. s 17-18. Bank of Engiand 
Statistical Abstract, Delailed Monetary Slatistics, 1996. Part 2. 
51 Reeskont oranlan ile zorunlu karşılık oranlarının değiştirilme sıklığının burada verilme nedeni, 
literatürde bu araçlann etkin kullanımının açıklanmasında bu sıklık göstergesinin kullanılmasıdır 
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BOE kredi politikalarındaki değişiklikleri piyasalara bir sinyal vermek 

üzere, nadiren, gün başındaki rezerv talebini karşılamadan, iskoııto kuruluşlarına 
kamuya açıklanan oranlar üzerinden borçlanma izni vererek kullanmaktadır. 

3.1.2.2 Zorunlu Karşılıklar 

Zorunlu karşılık oranlarının en düşük uygulandığı ülkelerden biri 

olan İngiltere’de zorunlu karşılıklar, para politikası değişikliklerinde bir araç olarak 
nadiren kullanılmaktadır. Nitekim 1981 yılında yüzde 0.5 olan zorunlu karşılık 
oranı52, 1986 yılında yüzde 0.45’e, 1991 yılında yüzde 0.4’e ve 1992 yılında 
yüzde 0.35’e düşürülmüş ve daha sonra değiştirilmemiştir. 16 yıllık dönem 

içerisinde sadece 4 kez değiştirilerek yüzde 0.5’ten yüzde 0.35’e indirilen zorunlu 
karşılık oranlarındaki değişikliklerin, para politikasının hedef olarak belirlediği M0 

ile M4 para arzları üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır 53 
İngiltere’de, karşılık bulundurma ve hesaplama süreleri arasında bir süre 

mevcut olup, bu süre BOE’ye bulundurma dönemindeki rezerv talebi tahmininde 
kolaylık sağlamaktadır. Rezerv talebi ile ilgili tahminler faiz oranlarının 

duyarlılığını da etkilemektedir. Rezerv talebi ya da arzı ile ilgili umulmadık 
gelişmeler karşılık bulundurma süresi içinde gecelik faiz oranlarında önemli 

dalgalanmalara yol açmaktadır. Daha esnek bir rezerv yönetimi için merkez 
bankaları, karşılık bulundurma dönemi sırasında ortalamaları dikkate almaktadırlar. 

Bu yöntem dönem içerisinde açık ve fazlaların dengelemesine yardımcı olurken, 

bankaların geçici faiz şoklarından kaçınabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Sözkonusu yöntem merkez bankalarına faiz oranlarının istikrarını sağlamada 
büyük yarar sağlamaktadır. 

İngiltere’ de zorunlu karşılıklar bankaların davranışları üzerinde etkili 

değildir. İngiltere’de bankalar 6 aylık bir süre için çok küçük miktarda likit 
olmayan mevduatlarını bankaya yatırmaktadırlar. Bu karşılıklar BOE’ye işlem 

' Bank of England Quarterly Bulletin. September 1981, s 347. 
" Bank of Englaııd Statislical Abstract.Detailed Monetary Statistics,1996, Part 2. r p; 
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geliri sağlamakta, ancak para politikası kontrol stratejisinde önemli rol 
oynamamaktadır. 

3.1.2.3 Açık Piyasa İşlemleri 

Önceki bölümde açık piyasa işlemlerinin malı piyasaları derinleşmiş 
ekonomilerde daha başarılı olarak uygulandığını ve İngiltere’nin de açık piyasa 

işlemlerini etkin olarak uyguladığını belirtmiştik. Mali sistemin derinliğinin bir 
göstergesi olan M4/GSMH oranı İngiltere’de 1970 yılında yüzde 51.6 iken 1996 
yılında bu oran yüzde 91.2’ye yükselmiştir.’4 Şekilden’de görüldüğü gibi 
İngiltere’de finansal piyasalar önemli ölçüde gelişmiş ve bu çerçevede İngiltere 
Bankası da açık piyasa işlemlerini daha etkin olarak kullanmıştır. 

Günümüzde İngiltere’de açık 

piyasa işlemlerini özellikle 
iskonto kurumlan” üzerinden 

gerçekleştiren BOE, piyasalann 

günlük rezerv dengesini 
sağlamada bu kurumlan aracı 
olarak kullanmaktadır. 

Zorunlu karşılık oranla¬ 
rının düşük olduğu sistemde, 

bankalar günlük işlemleri için BOE’de rezerv bulundurmaya çalışırlar. BOE, faiz 

oranı hedefine ulaşmak için gün içinde para piyasalarına müdahale etmek amacıyla 

iki aşamalı bir strateji geliştirmiştir. 

BOE, her sabah banka sisteminin tahmini net rezerv durumunu açıklar. 

’6 Devletin nakit akımları ile BOE’nin vadesi gelmiş kısa vadeli bono stokuna bağlı 

54 International Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996., Bank of England Statıstica! Abstract, Detailcd Monetary 
Statistics, 1996, Part2. 
'5 İskonto KunımlanfDiscount Houses), yalnızca İngiltere finans sistemine özgü kurumlar olup, fon arz ve talebi 
arasındaki uyumsuzluğu gidermede İngiltere Bankasına yardımcı olurlar. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilg» için bakınız, 
“Bank of England Operatıons in the Sterling Moncy Market”, Bank of England Quarterlv, October 1^88. 
50 Bu işlem saat 9:45'te yapılmaktadır BOE’nın günlük rezerv tahminine yardımcı olmak için, her takas bankası 
günlük rezerv tutarım BOE’ye bildirmekle yükümlüdür. Türkiye’de de son dönemlerde benzer bir uygulama Merkez 
Bankası tarafından sürdürülmektedir. 
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ciarak belirlenen tahmini rezerv, bankaların tutmak istedikleri rezerv miktarı için 

bir sinyal görevi görür. BOE ile yaptıkları işlemler sonucunda bankalar genellikle 
kısa vadede açık pozisyonda bulunurlar. Bu açığı kapatmak için; ıskonto 
kurumlan, bankalar ile BOE arasında aracılık yaparak, bankaların ellerindeki 

senetleri belli bir fiyattan almak üzere teklif verirler. Iskonto kurumlan, 
bankalardan aldıkları senetler karşılığında piyasaya likidite arz ederken, kendileri 

nakit açığına düştüklerinde, ellerinde mevcut senetleri BOE’ye satabilirler. 
Varlıklannın önemli bir kısmı kısa vadeli bonolardan oluşan57 ve rezerv 

yönetimi amacı çerçevesinde bu bonoların vadesi gelenleri roll-over58 eden BOE, 
piyasalara 4 farklı vadede59 gün içerisinde müdahale etmekte ve faiz oranlannı 
amaçladığı düzeyde tutmaya çalışmaktadır. BOE’nin operasyonlan, günlük nakit 

açıklannı hafifletmek amacıyla, iskonto kurumlanndan doğrudan bono alınılan 

üzerine dayalıdır. Bu alışlar genellikle 3 ay veya daha kısa vadeli bonolar 
üzerinden olup, para piyasasının vade yapısını da etkiler. Bununla birlikte, BOE 
teklif edilen oranlan, kendi faiz stratejisine uygun bulmazsa, iskonto 

kurumlanndan doğrudan alış yapmayabilir. Bu durumda, BOE, kendi oranlanndan 
iskonto kurumlarına repo işlemi teklif edebilir ya da BOE’deki kredilerini belli bir 

orandan kullanmalan için bu kurumlan davet eder60 İngiltere’de iskonto 
kurumlan, ellerinde aşın rezerv kaldığında BOE’den kağıt alma teklifinde 

bulunabilirler. 

5 İngiltere Bankasının bilançosu iki kısımdan oluşmaktadır: 1 Emisyon Bölümü, 2. Bankacılık Bölümü. 
Emisyon Bölümünün 1995 yılı sonunda toplam varlıklarının yüzde 71.4’ü (15.5 milyar sterlin) kamu 
kağıtlarından, yüzde 28.6'sı (6.2 milyar sterlin) diğer menkul kıymetlerden oluşurken, bu oranlar 1996 
yılı Eylül ayında sırasıyla yiizde 80.1 (16.7 milyar sterlin) ve yüzde 19 9 (4.1 milyar sterlin) olarak 
gerçekleşmiş. Bankacılık bölümünde ise, 1995 yılı sonunda toplam varlıkların yüzde 18.1 ’i (1.2 milyar 
sterlin) kamu kağıtlarından, yüzde 15 8 i (1.0 milyar sterlin) diğer menkul kıymetlerden oluşurken, 1996 
y ılı Eylül ayında bu oranlar sırasıyla, yüzde 20.1(1.3 milyar sterlin) ve yüzde 47.5 (3.0 milyar sterlin) 
olarak gerçekleşmiştir Daha ayrıntılı bilgi için bakınız; Bank of England Quarterly Bulleün, November 
1996. Volüme 36. No.4 

Roll-over: Bankaların vadesi gelmiş senetleri nakte çevirmeden, yeni ihraç edilen senetleri satın alması. 
'9 Bu vadeler: 0-14 gün. 15-33 gün. 34-63 gün ve 64-90 gündür. 
60 Bu işlem saat 14:30‘da yapılmaktadır Türkiye’de Merkez Bankası bu işlemi genellikle interbank 
piy asasının kapanmasına vakın gerçekleştirerek sistemin açık veya fazlalarını dengelemektedir. 
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TABLO 3.6 İNGİLTERE'DE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME t CARİ İŞLEM I BÜTCF I M4 I BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE M4 REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NUFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI / 
GSMH 

AÇIĞI / 
GSMH 

M4/ 
GSMH 

% ARTIŞ TÜFE ORANI FAİZ 

ORANI_ 
KURU 

ABD $/PND 
MİLLİ GELİR 

M 
(MİLYON) 

  ...... 

1970 2.3 1.6 1.8 51.6 6.4 70 5.2 2.400 2,267.9 55.4 

1971 2.0 1.9 -0.7 53 9 16.3 9.4 4.5 3.8 2.434 2,552.2 55.6 

1972 3.5 0 3 -2.7 59 3 23 2 7.1 7.5 4.2 2 502 2,927 0 55.8 
1973 7.4 -1.3 -3.3 62 3 21.8 9.2 13 0 8.0 2 452 3,314.9 55.9 

1974 -1.7 -3.7 -4.5 61.1 10.8 15.9 12.0 9.5 2.339 3,570.8 55.9 
1975 -0.7 -1.5 -7.3 54 7 119 24 2 11.0 7.1 2.222 4,242.5 55.9 
1976 2.8 -0 6 -5.7 51.2 113 16.5 13.5 7.5 1.806 4,098.1 55 9 
1977 2 4 0.1 -3,4 51.0 14 8 15 9 6 0 4.9 1.746 4,570.8 55.9 
1978 3.5 0.7 -5.2 50 7 15.0 8 2 12,5 6.1 1 920 5,820.7 55 8 
1979 2 8 -02 -5.6 49 2 14.4 13 5 17.0 117 2 122 7,571 8 55 9 
1980 -2.2 1.3 -4 6 49 6 17.1 18 0 14.0 14.1 2 326 9,564.1 56.3 
1981 -1.3 2.7 -4 7 54 0 20 4 119 14.5 10.7 2.028 9,219.3 56.4 
1982 1.7 1.6 -3.4 55 2 12.0 8.6 10 0 12.4 1.751 8,719.9 56.3 
1983 3.7 1.1 -4 4 57 0 13 2 4 6 9.0 112 1.517 8,272.6 564 
1984 2.3 04 -3.1 60 2 13.5 5.0 10 0 7.3 1 336 7,808.3 56 5 

1985 3.8 0.7 -2.9 62 5 13.0 6.1 115 11.8 1 296 8,225 1 56.7 

1986 4.3 -0.2 -2.3 66 2 14.7 3.4 11.0 9.9 1.467 10,050.2 56 9 

1987 4 8 -1.2 -0.7 71.2 18 0 4.1 8.5 8 6 1 639 12,284.1 57.0 

1988 5.0 -3.5 1 5 75.3 17.7 4.9 13 0 8.6 1.781 14,834.6 57.2 
1989 2.2 -4.3 15 82 0 18.9 7.8 15 0 11.5 1 640 14,849.3 57.4 

1990 0.4 -3.3 0.7 866 12.2 9.5 14.0 12.5 1.785 17,1274 57.6 
1991 -2 0 -1.4 -1.0 87.7 56 5.9 10.5 10.3 1 769 17,624.2 57.8 

1992 -0 5 -1.7 -5.0 85 9 2.5 3.7 8.0 7.5 1.766 18,322.7 58 0 
1993 2.3 -1.7 -6 4 85 8 5.0 1.6 5.5 4 0 1.502 16,341.1 58.2 

1994 38 -0.3 -5 1 83 7 4 2 2.5 6.3 3.7 1 532 17,741 8 58 4 
1995 2.5 -0 5 -52 88.0 10.0 34 6.5 4.1 1.579 19,072.9 58 6 

1996 2.1 0.0 4,4 91 2 9.5 2 5 6.0 3.1 1.562 19,854.6 58.8 I I7Î7LJ \ \ U.U SİY 0.0 C..yJ j \J.\J I : I    I w 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOGK - 1980-1997-JULY, UNITED KINGDOM COUNTRY REPORT - 1997/11 



3.1.3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

ABD malı sistemi, derin fınansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlan, selektif 
olaıak kullanılan ilk başvuru kaynağı olarak reeskont kredileri, düşük oranlı 

mevduat munzam karşılıkları ve 

etkin olarak kullanılan açık piyasa 
işlemlerini içermektedir. 

Para politikası Federal 
Rezerv Bankası tarafından 

yürütülmektedir. FED’in para 
politikası hedefi fiyat istikrarım 

sağlamak olup, bu hedefe 
ulaşmada interbank faiz oranlan temel gösterge olarak alınmaktadır. Bu çerçevede, 

rezerv yönetimi önem kazanmıştır.61 
Açık piyasa işlemleri, Amerika’da banka rezervlerinin kontrolünde temel 

araç olarak kullanılmaktadır. FED bu amaçla, çoğunlukla Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin (DİBS) ikincil piyasalarım kullanmaktadır. Bu piyasanın derinliği 
FED’e faiz oranlan yapısını bozmadan, büyük tutarlı rezenden sisteme ekleme ya 

da sistemden çekme şansı 

vermektedir (1970 yılında 

yüzde 66 8 oian M3/GSMH 

oranı 1996 \ dında yüzde 65.3 
olarak gerçekleşmiştir)62. 
Bununla birlikte, DİBS’lerin 

doğrudan satışları kalıcı bir 
rezerv yarattığından, FED 

61 v APRIO G Jr P HONOHAN, Monetarv Policv Instruments For Develooing Coııntries. The World 
Bank. Washinton D.C. 1991.s. 67-69. 
62 1980Ti yılların başlarında sisteme kazandırılan esnek yeni mali araçlar (pazarlık edilebilir çekme hakkı 
gibi - NOW Accounts), 1986 yılından sonra M3/GSMH oranının azalmasında etkili olmuştur. 
M3: Dolaşımdaki para+vadesiz mevduat + vadeli mevduat+resmi mevduat. International Financial 
Statistics Yearbook. IMF. 1996. 
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genellikle yıl içinde piyasada 10 ya da daha az sayıda doğrudan satış 

yapmaktadır. Günlük likidite kontrolü ise, özellikle repo ve ters repo 
işlemleri ile yürütülmektedir. Bu işlemler doğrudan satışlara göre daha az maliyetli 
olup, geçici rezerv ayarlamalarında daha büyük esneklik sağlamaktadır. Söz 

konusu işlemler günlük rezerv dalgalanmalarının kontrolünde kullandığı gibi, 
politikalarında değişiklik yapmak amacıyla da kullanmakta ve genellikle 1-2 

günlük vadelerde (15 güne kadar vade artmaktadır) gerçekieştıriimektedir 
Reeskont penceresi uygulamasında, borçlanma kararım bankalar vermekte 

ve FED’e başvurmaktadır. FED reeskont oranlan piyasa faiz oranlarının altında 
olup, Banka idaresi tarafından belirlenmektedir. Krediler genellikle mevsimsel 

olarak kullandırılırken, beklenmeyen gün sonu likidite açıklarının kapatılması 

amacıyla da kullandmlmaktadır. Reeskont penceresini çok sık kullanan fınansai 

kuruluşların, gelecekteki girişleri azaltılırken, borçlanma maliyeti artırılmaktadır 
Banka iflasları ile kazanç baskısı nedeniyle, reeskont penceresinden borçlanmanın 

ters piyasa reaksiyonları geliştirmesi nedeniyle63, reeskont penceresi kullanımları 
önemli miktarda sınırlandırılmıştır. 

ABD’de zorunlu karşılıklar genellikle vadesiz mevduatlara, MI hedeflen 

doğrultusunda, tüm bankacılık sistemini içerecek şekilde uygulanmaktadır. Rezen 

yönetimi, geleneksel olarak bir bulundurma dönemi süresince bankalardaki iki 

haftalık ortalama rezerv düzeyi üzerine odaklanmıştır. Zorunlu karşılıklarda 19Ö0 

Aralık ayında yapılan indirimden sonra, günlük rezerv dalgalanmalarının artması, 

maliyeti azaltıcı önlemlerin kredileri artıracağını bekleyen açık piyasa masasını 

çelişkide bırakmıştır. Bir çok banka bulundurma süresinin başlarında aşırı rezerv 

bulundurma konusunda daha az tolerans göstermeye başlamış, federal fon 

oranlarında gün sonlarında düşüş yönünde ciddi bir reaksiyon oluşmuştur Aynı 
zamanda, bankaların gün başında aşırı çekişlere karşı fonları elleunde 

bulundurmaları nedeniyle, fon oranlan gün başlarında rezeıv piyasası koşullan 

63 Bu konudaki eleştiriler, özellikle ABD’de batan iki büyük bankaya recskonı penceresinden aktarılan 
önemli miktarda likiditenin, bu bankaları batmaktan kurtaraınaması ve bu kaynak aktarımının gizli bir 
vergi şeklinde düşünülmesi ile yoğunlaşmıştır 

44 



hakkında yanlış yönlendirmelere yol açmıştır. Bu çelişki nedeniyle APİ masası 

federal fon piyasalarına, bu piyasadan diğer piyasalara yanlış sinyaller gitmemesi 
için daha fazla dikkat göstermeye başlamıştır. 

3.1.3.1 Reeskont Kredileri 

Bütün mevduat toplayan kuruluşlar reeskont penceresinden son başvuru 
kaynağı olarak kredi kullanabilmektedir. Reeskont penceresinden en fazla 

kullanılan kredi tipi kısa dönemli beklenmedik nakit açıklarının karşılanması 
amacıyla açılan kısa vadeli ayarlama kredisidir. FED, ayrıca, daha uzun vadeli 
mevsimsel kredileri de içeren programlara sahiptir.64 

Kısa vadeli ayarlama kredileri, para piyasalarından fon bulamayan, ticari 

bankalara, yatırım bankalarına, tasarruf ve kredi birliklerine, yabancı bankaların 
şubelerine beklenmedik nakit açıklarını dengelemek amacıyla, durumunu 
düzeltinceye kadar kullandırılmaktadır. Sözkonusu krediler temel bir reeskont 

oranından açılmakta ve bazen bir ek oran ile uygulanmaktadır.65 Federal Reserve 
Act ile reeskont penceresinden kullanılan bütün avanslar kamu kağıtları, müşteri 

kağıtları ve ciğer bazı menkul kıymetler karşılığında güvence altına alınmıştır. 

Yasal düzenlemeler rezerv sistemine dahil olan bankalara (Federal Reserve 

Bank’m branşları) reeskont penceresinin kullanımında seçme yetkisi vermekte, 
reeskont pe içeresi yerel kuruluşların koşullardan etkilenmesine bağlı olarak bir 

neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde kullanılmaktadır. Bu geniş sorumluluk içerisinde 

FED, kuruluşun büyüklüğünü, para piyasalarına girişini ve diğer kaynaklarım, 

FED reeskont kredileıini dört program altında düzenlemiştir: 1. Ayarlama Kredisi (Adjustment Credit): 
Normal fon kaynaklarının yetmediği dönemlerde kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
açılmaktadır 2 Mevsimsel Krediler (Seasonal Credit): Özellikle tarımsal bölgelerdeki bankalann(küçük 
ölçekli ve ulusal piyasalardan borçlanamayan bankalar) hasat dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla açılır 3 Genişletilmiş Krediler (Extended Credit): Beklenmeyen önemli nakit 
çıkışı yaşayan kuruluşlara, başka kaynakları kullanabilme olanakları kalmadığı durumlarda açılmaktadır 
4 Acil Krediler (Energency Credit) Mevduat bankaları dışındaki kuruluşlara, beklenmedik durumlarda, 
diğer kaynaklardan foıı bulma olanağı kalmadığı ve durumun ekonomiyi kötü yönde etkileyeceği 
görüldüğünde açılmaktadır. 
65 Örneğin. Mayıs 1986'da FED yönetim kurulu bilgisayar arızalanndan ya da işlem problemlerinden 
kaynaklanan büyük tutarlı açıklar için yeni bir oran belirlemiştir. Bu oran mevcut reeskont oranlarının en 
yüksek olanı olarak uygulanmıştır 

45 



kurumun karşı karşıya olduğu çevreyi, coğrafi ve ekonomik çevreyi ve diğer bir 
çok kriteri gözönünde tutmaktadır. 

FED, reeskontta, genel olarak vade ve miktar sınırlaması yapmaktadır. 

Küçük bankalara 2 haftadan, büyük bankalara 1 haftadan fazla olmamak kaydıyla 
kredi kullandırılmakta ve reeskont penceresinden kredi kullanan kuruluşların 

ihtiyaçları giderilinceye kadar kredileri uzatılmaktadır. FED’e uzun vadeli kredi 
açma yetkisi de tanınmıştır66. Uzun vadeli kredi programlarından biri 6 aya kadar 
vadeli mevsimsel kredilerdir. FED, mevsimsel baskılardan korumak amacıyla 
küçük mevduat bankalarına67 1973 yılında reeskont kredisi açmaya başlamıştır. 
Piyasadaki diğer fon kaynaklarından borçlanma olanağı kalmayan bir kuruluş, 
genellikle tarımda hasat dönemlerinde, FED mevsimlik kredisini, geçmiş üç yıllık 

dönem içerisinde bu dönemlerde önemli nakit çıkışları olduğunu göstermek 
suretiyle kullanabilir. FED kredinin vadesini baskının derecesine göre 9 aya kadar 

uzatabilir. Mevsimsel krediyi alan banka FED’e krediyi nasıl geri ödeyeceği ile 

ilgili bir plan sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlara açılan FED 

mevsimlik kredilerinin, en önemli kullanıcıları tarım bankalaıı ile mevsimlik tabi 

yörelerindeki bankalardır. FED mevsimlik reeskont kredilerini kullana^ 

kuruluşların bu imtiyazlarını kötüye kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmektedir 

FED kredilerinin faiz oranı olan reeskont oranı, bankaların fon maliyetini 
etkilerken, yönetim tarafından belirlenmekte ve oranlardaki bir değişiklik para 

politikasında değişme sinyali olarak algılanmaktadır. 12 rezerv bankasının 

yöneticileri iki haftada bir reeskont oranının belirlenmesi amacıyla toplanmakta, 

belirlenen oranlar Guvemörler kurulunun onayı ile uygulanmaktadır Oran 

değişiklikleri stok ve yeni kredilere uygulanır. 

66 Reeskont kredileri “Rcgulation A" ile düzenlenmiştir. Türkiye'de dc bu yetki 1970 tarihinde 1211 sar ılı 
yasayla TCMB’yc verilmiştir 
*' Toplam mevduat tutan 250 milyon doların altında olan bankalar, Türkiye'de dc reeskont kredileri genci 
olarak tarımsal amaçlı olarak kullandırılmıştır. 
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Guvemörler Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen reeskont 

oranındaki bir artış, FED’in enflasyonist baskılan önlemeye çalıştığını, düşüş ise 
ekonomik faaliyetlerdeki bir daralmanın durdurulmaya çalışıldığını göstermektedir. 

Genişletilmiş kredilerde ilk 30 gün için reeskont oranı uygulanırken, daha 

sonraki dönem için uygulanacak faiz oıanı Rezerv Bartk’ın inisiyatifi 
doğrultusunda belirlenir. 

FED mevsimsel kredileri 1973’ten 1989 yılına kadar normal reeskont 
oranından kullandırmıştır. 1992 yılı Ocak ayında federal fon68 faizleri ile 90 gün 
vadeli mevduat sertifikalarının ikincil piyasadaki faiz oranları üzerinden bir faiz 

oranı belirlenmeye başlanmış, bu ise mevsimsel kredi talebinde düşüşe neden 

olmuştur. Reeskont oranı 1980-1990 yılları arasında 29 kez değiştirilmiş ve 
ayarlama süreleri 2 hafta ile 22 

ay arasında değişmiştir. Rees¬ 

kont oranını ekonomik 

yavaşlama dönemi olan Aralık 

1990-Temmuz 1992 arasında 7 

kez düşürerek yüzde 7’den 

yüzde 3’e indiren FED, Mayıs 
1994-Şubat 1995 arasmda anti 

enflasyonist politikalarına 

uygun olarak reesko>nt oranını 4 kez artırarak yiizde 3’ten yüzde 5,25’e 

yükseltmiştir. 
FED tarafından en düşük reeskont oranı 1942-1946 yılları arasında yüzde 

yarım, en yüksek oran ise 1981 yılı Mayıs-Kasım aylan arasmda yüzde 14 olarak 

uygulanmışta. 

6S Federal fonlar, fon fazlası olan bankaların, zorunlu karşılık açığını karşılayamayan bankalara gecelik 
olarak sattıkları fonlardır 
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3.1.3.2 Zorunlu Karşılıklar 

Mevduatların belli bir oranının FED’e yatırılması suretiyle oluşan zorunlu 
karşılıklar, para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. 

Parasal Kontrol Yasası (Monetary Control Act - MCA) 1980’de FED 
Guvemörler Kuruluna vadesiz mevduatlara yüzde 8-14 arası ve kurumsal vadeli 

mevduatlara yüzde 9 oranında zorunlu karşılık uygulama yetkisi vermiştir. Ancak, 
MCA, FED’e olağanüstü durumlar haricinde kişisel vadeli mevduatlara zorunlu 

karşılık uygulama yetkisini, kongreye danışmak ve Guvemörler Kumlunun 7 

üyesinden 5’inin onayını almak şartıyla vermiştir. 

Zorunlu karşılıklar, iki haftalık dönemler itibariyle hesaplanmaktadır. 

Dönem sonundaki her çarşamba günü bankaların rezerv ortalaması, iki haftalık 
dönemin pazartesi günleri arasındaki ortalamasına göre hesaplanan zorunlu karşılık 

tutarlarına eşit olmak zorundadır.69 Zorunlu karşılıkları kapatamayan bankalara 
parasal ceza uygulanmaktadır.70 

FED sistemine üye olamayan eyalet bankaları, eyalette belirlenen 

yükümlükleri yerine getirmişlerdir. Ancak buralarda uygulanan oranlar çok düşük 

tutulduğundan, bu eyaletlerdeki birçok banka da FED sistemine üyeliğini 
düşürmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, üye bankaların vadesiz mevduatlarının 

toplam vadesiz mevduatlar içindeki payı 1950 öncesinde yüzde 85 iken, 

1950’lerden sonra yüzde 65’e kadar gerilemiştir. Bu durum, FED'in para arzını 

kontrol gücünü azaltmıştır. MCA bu sorunu FED’e, bankalara sisteme üye olup 

olmadıklarına bakmaksızın karşılık uygulama yetkisi vererek çözmüştür. 

MCA ile küçük bankaların yükünü hafifletmek amacıyla, 1980’de 
bankalardaki ilk 25 milyon dolarlık vadesiz mevduata yüzde 3 oranında karşılık 

uygulanması kararlaştırılmıştır.71 Amerika’daki toplam vadesiz mevduatlardaki 

09 Bankalar iki haftalık dönemin ilk günlerinde küçük miktarlarda borç alarak fazla pozisyona geçmekte ve sonraki 
hafta ortaya çıkabilecek nakit açığı risklerini azaltmaya çalışmaktadırlar. 
70 FED 1991 yılında 295 ceza verirken bu sayı 1992 yılında 229 olarak gerçekleşmiş, cezaların parasal tutarı 1991 
yılında 294.000 Dolar ve 1992 yılında 143.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir 
1 Aynı dönemde Türkiye’de de bankaların aktif büyüklüklerine göre karşılık uygulaması yürürlüğe konmuştur. 
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değişmenin yüzde 80’i dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bu tutar, 1995 
yılı sonunda bu tutar 52 milyon dolara yükselmiştir. 

Benzer şekilde Gam-St.Germain Act ile 1982’de bankalardaki mevduatın 2 
milyon dolarlık kısmı karşılıktan muaf tutulmuştur. Bu seviye de her yıl 

mevduatlardaki artış kadar (azalışlar dikkate alınmamaktadır) artırılmış ve 1995 

yılı sonunda 4.3 milyon dolara yükseltilmiştir. 

1980-1987 yıllan arasmda zorunlu karşılıklarda MCA doğrultusunda 
değişiklikler yapılmıştır. Federal Rezerv sistemine üye bankalann karşılık oranlan 

düşiirülürken, üye olmayan bankalann oranı sıfırdan üye bankalara uygulanan 
oranlara yükseltilmiştir. Mevcut karşılık oranlan geçmişe oranla oldukça 
düşürülmüştür.72 

FED, zorunlu karşılık oranlannı para politikası amaçlan için nadiren 
değiştirmektedir. Zorunlu karşılıklar bankalara maliyet yüklediğinden, FED bu 

maliyeti yükseltme konusunda isteksiz davranmaktadır. 
FED uzun bir dönemden beri karşılıklara faiz ödenmesini savunmakta, 

ancak kararın Kongre tarafından onayı gerektiğinden, bu düşünce Hazine’nin gelir 

kaybına uğraması yüzünden kabul görmemektedir. 
Zoıunlu karşılıkların bankalann para yaratma gücü ile ilişkisi nedeniyle, 

yapılan değişiklikler ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Yüksek karşılık oranlan 
ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı etki yaratmaktadır. Ancak ABD’de, zorunlu 

karşılıklar yalnızca vadesiz mevduatlara uygulandığından, vadeli mevduatların 
kullanımı ile para yaratılmasında herhangi bir sııurlama sözkonusu değildir. 

3.1.3.3 Açık Piyasa İşlemleri 

Açık piyasa işlemleri (APİ) FED’in para politikasını uygulamada kullandığı 

en esnek araçtır. FED, APİ ile bankacılık sisteminin rezerv seviyesini ayarlayarak, 
mevsimsel ya da uluslararası fon hareketlerinden kaynaklanan kısa 

vadeli faiz oranı değişimleri ile para arzını kontrol etmeye çalışmaktadn. 

: 1937-1958 döneminde yüzde 20 olarak uygulanan karşılık oranı 1980 sonrasında kurumsal mevduatlar 
ile vadeli mevduatlarda sıfırlanırken, vadesiz mevduatlarda ise oran yüzde 10’a düşürülmüştür. 
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Menkul kıymetlerin açık piyasada alınıp satılması kaıarlan, FED'in üst 

düzey para politikasını hazırlayan grubu FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) 

tarafından geliştirilmiş direktif ve işlemlere bağlıdır Bu direktifler, FOMC 
tarafından 6 ila 8 haftalık dönemi kapsayan iki toplantı dönemi arasındaki sürede, 

para politikası uygulama yaklaşımını gösterirler. 
Federal Rezerv sisteminin tamamı adına APİ’ni yöneten Nevv York 

FED'deki açık piyasa hesabı sisteminin yöneticisi, bu direktifi menkul kıymetlerin 
günlük alım satım kararlarında bir rehber olarak kullanmaktadır. APİ, FED’e 

bankacılık sisteminde borç verilmemiş fonların seviyesini doğrudan ayarlama gücü 
vermektedir FED yaptığı ayarlamalarla gecelik borçlanma faizleri ile diğer kısa 
vadeli faiz oranlarını etkilemektedir.73 

FED açık piyasada, kamu kağıtları ile işlem yapma hakkı olan öncelikli 

işlem yapıcılardan (Primary Dealer) kağıt aldığında, karşılığı olan parayı bu işlem 
yapıcıların Takas Bank taki hesaplarına aktarmaktadır. Bu işlem bankacılık 

sistemine rezerv girişine neden olur. Çoğunlukla, bankacılık sistemine geçici 
rezerv aktarımının sözkonusu olduğu durumlarda kısa vadeli repo işlemleri, 

piyasadan geçici rezerv çekilişinin olması gerektiğinde ise ters repo işlemleri 

yapılmaktadır. Sık olmamakla birlikte menkul kıymetlerin doğrudan alış ve satışı 
da yapılmaktadır. Doğrudan alış-satışlar gün içinde öğleden önce, sürekli nakit 

talebi ile diğer mevsimlik rezerv taleplerin karşılanması amacıyla yapılmaktadır. 

Bankacılık sistemindeki rezerv seviyesine göre, üç işlemden biri uygulanmaktadır 
Açık piyasa işlemlerinin yürütüldüğü işlem masasında her gün bir dizi 

kaynaktan piyasanın faaliyetleri hakkında bilgi toplanmaktadır FED’in işlem 

yapıcıları kağıt piyasasındaki durum hakkında öncelikli işlem yapıcılarla 

görüşmekte, büyük bankaların rezerv gereksinimlerini ve bunları nasıl 
karşılayacaklarını öğrenmektedirler. Hazine’nin FED’deki rezerv durumu hakkında 

her sabah bilgi alınmaktadır. Nevv York FED araştırma bölümü ile 
VVashington’daki Guvemörler Kurulundaki rezerv hesapiayıcılar. önceki günün 

73 LIPSEY, STEİNER, PURVİS, a.g.e . s. 188 

50 



banka rezerv verileri ve gelecekteki projeksiyonları etkileyecek faktörlerle ilgili 
verileri bir araya getirirler. Hazine ile yapılan görüşmeden sonra, diğer bilgiler 

ışığında gün içinde uygulanacak hareket planı hazırlanmaktadır. 
Ekonomik ve fınansal durumu gösteren bu plan, FOMC temsilcileri ile her 

sabah gözden geçirilir. Bu günlük görüşmeler, FOMC direktifinin işlem masası 

uygulamalarına uygunluğunun görülmesine yardımcı olur. Bu görüşme 
tamamlandığında, işlem masası APÎ’ni uygulamak için piyasaya girmektedir. îşlem 

masası, işlemleri, bütün öncelikli işlem yapıcıları telefonla arayarak tekliflerini 
vermelerini isteyerek başlatır. İşlem yapıcıların teklifleri rekabetçi en iyi fiyat 

bazında değerlendirilir. İhaleyi kazanan ve kazanamayanlar öğleden hemen sonra 
bilgilendirilirler Fonların ve menkul kıymetlerin değişimi aynı gün içinde 
tamamlanır. 
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TABLO 3.7 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞLEM BÜTÇE 

  

M3 REESKONT MEVDUAT KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
AR ORANI AÇIĞI/ 

GSMH 
AÇIĞI/ 
GSMH 

M3 / 
GSMH 

% ARTIŞ TÜFE ORANI FAİZ 
ORANI 

MİLLİ GELİR 

($) 
(MİLYON) 

70 3.0 
! 

0.2 -1.1 66.8 7.1 5.9 5.5 7.3 4,956.1 205.0 
71 3.1 -0 1 -2.2 70.3 14.5 4 3 4.5 4.7 5,333.3 207.0 
72 4 8 -0.5 -1.5 72.9 14.1 3.3 4.5 4.5 5,813.4 209.0 
73 5 2 0.5 -1.2 72 4 11.2 6.2 7.5 8.8 6,450.2 211.0 
74 -0.6 0.1 -0.3 72.7 8.7 11.0 7.8 10.6 6,915.5 213.0 
75 -0.8 1.1 -3.4 73.4 9.6 9 1 6 0 5.9 7,432.6 215.0 
76 4.9 0.2 -4 2 73 7 12.0 5.7 5.3 5.3 8,183.5 218.0 
77 4.5 -0.7 -2.6 74.1 12 4 6.5 6.0 5.6 9,063.6 220.0 
78 4.8 -0.7 -2 6 73.3 11.9 7.6 9.5 8.2 10,017 8 225 0 
79 2.5 -0.0 -14 71.8 9.5 11.3 12.0 11.2 11,200.0 225.0 
80 -0 5 0.1 -2.8 72.7 10.2 13.5 13 0 13.1 12,079.3 227.0 

81 18 0.2 -2.6 73.2 12.4 10.3 12.0 15.9 13,375.5 229.0 

82 -2.2 -0.4 -4.0 77.1 9.3 6.2 8.5 12 4 13,702 6 232.0 
83 3.9 -1.3 -5.9 78.7 10.3 3.2 8.5 9.1 14,675.2 234.0 
84 6 2 -2.6 -4.7 78.9 10 9 4.3 8.0 10.4 16,105.9 236.0 
85 3.2 -3.1 -5.2 79.3 7.2 3.6 7.5 8.1 17,029 4 238.0 
86 2.9 -3.5 -5.0 81.9 9.0 1.9 5.5 6.5 17,820 8 240.0 
87 3.1 -3.7 -3.2 81 1 5.2 3.7 6.0 6.9 18,776.9 242.0 
88 39 -2.6 -3.2 80 0 6.5 4.0 6.5 7.7 20,032.7 245.0 
89 2 5 -2.0 -2.7 77.5 3.6 4.8 7.0 9.1 21,247.0 247.0 
90 0.8 -1.7 -3.9 74 9 1.8 5.4 6.5 8 2 22,104.0 249 9 
91 -1.2 -0.1 -4 7 73.1 14 4.2 3.5 5.8 22,708 2 252.6 
92 3.3 -1.0 -4.6 67.3 0.3 3.0 3.0 3.7 24,491 0 255.4 
93 3.1 -1.5 -39 65.1 16 3.0 3.0 3.2 25,426.1 258.1 
94 4 1 -2 1 -2.9 62.7 1.7 2.6 4.8 4.6 26,591 6 260 7 
95 2.0 -2.0 -2 2 63 7 6.1 2.8 5.3 5.9 27,536.2 263 2 
96 2.5 -2 2 -15 65.3 7.2 2 9 5.0 5.4 28,388.0 266 6 



3.1.4 ALMANYA 

Almanya mali sistemi, göreli olarak Amerika ve İngiltere’ye göre derinliği 

daha az fmansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlan, reeskont faiz oranlan piyasa 
faiz oranlarından düşük ancak etkili olarak kullanılan bir reeskont sistemi, düşük 

oranlı mevduat munzam karşılıklan ve yeterince gelişmemiş DİBS piyasaian 

şckM 3 7 nedeniyle etkin olarak 
t ALMANYA’DA MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE ENFLASYONUN GELİŞİMİ | kullanılmayan açık piyasa 

işlemlerini içermektedir. 
Almanya’da mali 

sistemde reel faizler 1978-

1996 döneminde sürekli 

olarak pozitif seviyelerde 

gerçekleşmiştir. Bu durum 

fmansal derinleşmenin 
göstergesi olan M2/GSMH oranının da aynı dönemde önemli ölçüde artmasına 

78 79 80 61 82 83 l i 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

.. MEVDUAT FAİZ ORAM 

neden olmuştur. 
Şekil 3.8 

| ALMANYA'DA M 2 / G S M H’ NIN GELİŞİMİ[ 
40 r 

70 72 74 76 78 80 82 84 86 
71 73 76 77 79 81 83 85 87 

90 92 94 96 
I 91 93 95 

M2/GSMH oranı 1970 

yılında yüzde 23.5 iken 1996 

yılında yüzde 34.6’ya 

yükselmiştir. Bu gelişmede 

özellikle 1990 yılında Doğu 

ve Batı Almanya'nın 
birleşmesi de etkili 
ohnuştur 75 

Bundesbank:’m para politikasının öncelikli amacı Alman Markı’nm 
değerim korumak ve fiyat istikrarını sağlamaktır (yüzde 2 seviyesinin altında). 

76 

' İntematıor.a! Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
’ Imemaıiona! Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
6 NURAY Haluk. Maastricht Anlasmalan. Ankara Üniversitesi, A.T.A.U.M, Ekonomik ve Mali 

Politikalar Uzmanlık Programı Ders Notlan, Ankara, 1994. 
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Bu amaçla Banka, reeskont kredileri ile 1 ve 2 aylık repo işlemlerini öncelikli 
olarak kullanmaktadır. 

İncelenen bankalar içinde Bundesbank günlük rezerv yönetiminde en az 
aktif bankadır. Repo ihaleleriyle genellikle günlük likidite ihtiyacı 

karşılanmaktadır. Bundesbank repo ihalesinde teklif edeceği tutarı önceden 
belirlemekte ve en iyi teklifler üzerinden işlemleri gerçekleştirmektedir. Banka, 

zaman zaman ihaledeki faiz oranını sabitleyerek piyasalara politika öncelikleri 
hakkında sinyal de vermektedir. Almanya’da para piyasası faiz oranları Lombard 

oranlan ile Bundesbank’ın Hazine Bonosu satış faiz oranları arasında 

dalgalanmaktadır. Banka faiz oranlarını bu çerçevede tutabilmek amacıyla zaman 

zaman destekleyici işlemler yapmaktadır. Buna ek olarak, yüksek zorunlu 
karşılıklar ve bunlann uzun bulundurma süreleri bankalara geçici büyük rezerv 

şoklan karşısında büyük esneklik sağlamaktadır 

Özellikle reeskont kredilerini para politikası aracı olarak kullanan 
Bundesbank önemsiz miktarda DİBS stoku bulundurmaktadır Bu nedenle 

Bundesbank parasal tabanı etkilemek amacıyla özellikle merkez bankası kredileri 

ile repo işlemlerini kullanmaktadır. Bankalara işlemler için özel provizyonlar ihdas 
eden, Bundesbank periyodik olarak bir ve iki aylık repo ihaleleri 
gerçekleştirmektedir. Sözkonusu repolar rezerv pozisyonlarının geçici olarak 

ayarlanmasında ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 1980'lenn ikinci yarısından 
itibaren repo işlemlerinin ağırlığı, para tabanının etkilenmesinde temei araç olan 

reeskont kredilerini destekleyici olarak, artırılmaktadır. Diğer araçlar, örneğin 

döviz svvapları ve kamu mevduatlarının Bundesbank’tan bankalara transferi, çok 

gerekli olduğunda rezerv pozisyonlarının günlük olarak ayarlanmasında 
kullanılmaktadır.77 

Almanya’da bankalara tanınan reeskont kredisi kotaları tamamen 

kullanıldığı için, bankaların olağanüstü rezerv hareketlerine sık rastlanmamaktadn. 
Bundesbank bu kotaların üzerindeki kredi taleplerinde oldukça yüksek bir faiz 

' Deutsche Bundesbank Monetarv Policy Regulations. Banking Rcgulatıons 3. Apnl 1996. 
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oranı uygulamaktadır. Lombard Kredileri olarak anılan bu krediler, kısa dönemli 

faiz artışlarını önleyebilmektedir.78 Lombard oranları Bundesbank tarafından 
sabitleştirilmiş ve son yıllarda genellikle repo oranı+1 puanın altında kalmıştır. 

Bundesbank Lombard kredileri faiz oranlarını bazı durumlarda kısa 

dönemler itibariyle yükseltmiştir Borçlanmalardaki bu artışlar, piyasa kaynaklı 
likidite gelişmelerine ek olarak, bir daraltıcı politika stratejisini yansıtmaktadır; 

önce para piyasası faiz oranları yükseltilerek piyasada baskı yaratılmış, daha sonra 
bu artışlar resmi oranlara uygulanmıştır.79 

3.1.4.1 Reeskont Kredileri 

Reeskont kredileri Bundesbank’ın en önemli para politikası aracıdır. 
Reeskont kredileri faiz oranları mevduat faiz oranlarının üzerinde belirlenerek 

1978-1980 döneminde son başvuru kaynağı olarak kullanılmışken, 1981-1988 
döneminde mevduat faiz oranlarının altında belirlenmek suretiyle son başvuru 

kaynağı olma özelliğinden farklı olarak selektif kullanılmıştır. 

Kredi kuruluşlarının 

Bundesbank’tan reeskont 

kredisi için başvurusu, diğer 

merkez bankalarından farklı 

olarak kotalarla sınırlandırıl¬ 

mıştır. Bu kotaların hesap¬ 
lanması kredi kuruluşlarının 

sermayesine göre yapılmakta, 

250 milyon DM’ı aşan 
sermaye miktarları hesaplamaya azalan katsayılarla dahil edilmektedir. Bir diğer 

kredi kuruluşunun sermayesine yüzde 25’i aşan oranda iştirak edilmesi 

8 Banka, Lombard kredilerine kota uygulamakta, ancak kotalar borçlanmalarda nadiren kısıtlayıcı olarak 
kullanılmaktadır. 
0 Lombard kredilerinin vadesi, reeskonta kabul edilen menkul kıymetlerin vadelerine kalan güne göre 
belirlenmektedir. Bundesbank genellikle bu kredileri bir gün sonra ödenmek üzere vermektedir. Bununla birlikte, 
repo faiz oranlarının uikseleceği beklentisi oluştuğunda Lombard kredilerine talep artmaktadır. 

Şekil 3.9 

j Al MANTA’DA REESKONT VE MEVDUAT FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİjj 

— REESKONT FAİZ ORAN .. MEVDUAT FAZ ORAN 
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durumunda, kotalarda indirim yapılmaktadır. Buna ek olarak, her bir kredi kuru¬ 

luşunun reeskont kotasının belirlenmesi sırasında kredi kuruluşunun Federal Ban¬ 
kacılık Üst Gözetim Ofisinin sermaye ve likidite kriterlerini sağlayıp sağlamadığı, 
kredi kuruluşunun elinde bulunan reeskonta uygun senet miktarı, kredi 
kuruluşunun işlem hacmi ve faaliyet gösterdiği alanlar da dikkate alınmaktadır. 

Kotaların belirlenmesinde kredi kuruluşlarının, kısa dönemli olarak ortaya 
çıkmış yapısal dalgalanmalarının etkisini minimize etmek amacıyla, bir kaç aylık 

ay sonu değerlen dikkate alınmaktadır. Ayrıca, hesaplama merkez bankasının para 
politikası amaçlarına göre belirlenmiş olan toplam reeskont kotasına göre bütün 

kredi kuruluşlanna aynı olarak uygulanan bir çaıpan içermektedir. İlke olaıak bu 
kotalar 1 yıllık olarak uygulanmakta olup, yıl içinde kredi kuruluşlarının 

durumlannda meydana gelen değişmeler dikkate alınmamaktadır. Ancak, 
Bundesbank sözkonusu kotaları istediği zaman değiştirebilme hakkına sahiptir.80 

Reeskont kotaları yem açılan kredi kuruluşları ile yabancı bankaların yeni 
açılan şubeleri için, ilk 6 aylık dönemde tesis edilmemektedir. Yerel Merkez 

Bankaları bölgelerindeki reeskont kotalarını belirleme yetkisine sahiptir. Kredi 

kuruluşu ülke çapında yaygın ise reeskont kotası, merkezinin bulunduğu bölgedeki 
Merkez Bankası tarafından saptanmaktadır. Belirlenen reeskont kotaları aylık 

olarak yayımlanmakta ve bu kotaların aşılmasına geçici bir durum sözkonusu olsa 
dahi izin verilmemektedir. 

Bundesbank’ın reeskonta; ticari senetler, banka kabulleri ihracat finansman 

bonoları, dış ticarete konu senetlerini kabul etmektedir Sözkonusu senetlerin 

vadesine en fazla 3 ay kalmış ve 3 imzalı olması şartının yanısıra, ayrıca, senet yü ¬ 
kümlülerinin bankaya durumlarıyla ilgili yeterli bilgileri vermeleri gerekmektedir 

3.1.4.2 Lombard Kredileri 

Lombard kredileri, menkul kıymetler karşılığında açılan krediler olup, kredi 
kuruluşlarına yalnızca genel ekonomik durum ve kredi isteyen kuruluşun özel 
durumu dikkate alınarak açılmaktadır. 
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İlke olarak l.ombard kredileri kısa vadeli geçici likidite gereksinimlerinin 

karşılanması amacıyla ve konjonktürei durumun uygun olduğu dönemlerde 
açılmaktadır. Yeni faaliyete geçmiş kredi kuruluşları ile yabancı bankaların yeni 
açılan şubelerine, bu krediler ilk 6 aylık dönemde 1 günlük olarak 

kullandırılmaktadır. Diğer kuruluşlar için Lombard kredilerinin kullanımı “Alman 
Bundesbank ‘nı Genel Tanım ve Koşulları” bölümünde düzenlenmiştir. 

Bundesbank “Özel Lombard Kredileri” adı altında “Özel Lombard Oram” 

üzerinden para politikası gereksinimleri ışığında kredi açma hakkına sahiptir ve 

sözkonusu oranı günlük olarak değiştirmektedir. 
Lombard kredileri, Bundesbank Yasasında belirtilen menkul kıymetler 

karşılığında açılabilmektedir. Ancak “Lombard Listesinde” mevcut bir menkul 
kıymet karşılığında Lombard Kredisi açılması zorunluluğu yoktur. 

3.1,4.3 Zorunlu Karşılıklar 

Genel olarak gelişmiş ülkelerde gözlenen zorunlu karşılıkları düşürme 
eğilimi Almanya’da da mevcuttur. 1993 yılında zorunlu karşılıklarla ilgili yapısal 

değişimi içeren üç aşamalı bir program uygulamaya konulmuştur. İlk aşamada, 
sistemde bankaların nakit mevcutlarının munzam karşılığa tabi yüzde 50’lik kısmı 

yüzde 25’e düşürülmüştür. Daha sonra yapılan indirimlerin son aşamasında, 13 

Temmuz 1995'te Bundesbank Konseyi vadesiz yükümlülüklerdeki minimum 

karşılık oranını yüzde 5’ten yüzde 2’ye, tasarruf mevduatlarının minimum karşılık 

oranını yüzde 2’den yüzde 1.5’e indirme karan almış ve uygulama 1 Ağustos 
1995’te yürürlüğe girmiştir. Tasarruf mevduatı dışındaki vadeli yükümlülüklerin 
karşılık oranında değişikliğe gidilmemiş ve bu oran yüzde 2 olarak kalmıştır. 

Vadesiz ve vadeli yükümlülükler ile tasarruf mevduatlannm karşılık oranlan 

minimum seviyelerde birbirine yaklaştırılmıştır. Bu değişiklikle, kredi 

kuruluşlarının minimum karşılıkları sağlaması halinde ortalama olarak tutulan yerli 
paranın mahsup edilmesi uygulaması da kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemeler 

80 Standard And Poors. MMS International Guide to Central Banks, Bundesbank. 
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sonucunda, bulundurulan karşılık tutarı 1993 yılından itibaren yapılan 
değişikliklerle 60 milyar DM azalmıştır. 

Zorunlu karşılık uygulamasında hesaplarda yurtiçi-yurtdışı yerleşik ayrımı 
yapılmamaktadır. Mevduat dışında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler içerisinde, 
kayıtlı borç senetleri, vadesi 4 yıldan kısa olup kayıtlı olmayan borç senetleri, 

vadesi 2 yıldan kısa olan borç senetleri, şubeler arası borç hesapları, repo 
işlemlerinden kaynaklanan borçlar gibi hesaplar yer almaktadır. Kredi 

kuruluşlarının Bundesbank’a olan borçları, yapı ve kredi birliklerinin mevduatları, 
yurtdışı yerleşiklerin bazı hesapları gibi hesaplar zorunlu karşılık yükümlülüğü 
dışında tutulmuştur.81 

3.1.4.4 Açık Piyasa İşlemleri 

Açık piyasa işlemlerini ABD ve İngiltere'deki gibi yoğun olarak 

kullanmamakla beraber Bundesbank, para piyasasını düzenlemek için çeşitli 

menkul kıymetleri alıp satarak açık piyasa işlemleri yapmaktadır. Bu menkul 

kıymetler; Bundesbank'ın bilançosunda yer alan Hazine Bonoları ile Federal 

Hükümet garantili Hazine Kağıtlarından oluşan Likidite Kağıdı, Yerel Hükümetler 

ile Federal Hükümetin ihraç ettiği bonolar ile Lombard Kredileri Karşılığında 

teminat olarak verilen kağıtlardan oluşmaktadır İhale yöntemi ile alınıp satılan 

Likidite Kağıtlarının ihalesi 3 gün sürmekte ve bu kağıtlar genellikle vadesinden 
önce gen alınmamaktadır. Federal Hükümet ile Yerel Yönetimlerin ihraç ettiği 

bonolar bu senetleri ihraç eden kuruluş hesabına alınıp satılabilmektedir. 

Yukarıda sayılan menkul kıymetlerin doğrudan alış-satışının yanısıra 
Bundesbank bu kağıtlarla repo işlemleri de yapmaktadır İhale yoluyla yapılan 

repo işlemlerinde kredi kuruluşlarının ihraç ettiği menkul kıymetler işleme konu 
olmamaktadır. 

81 Deutsche Bundesbank Monetary Policv Regulalions, Banking Rcgulations t. April 1996. Bundesbank 
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TABLO 3.8 ALMANYA'DA BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE M2 REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / M 2/ % ARTIŞ TÜFE ORANI FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
GSMH GSMH GSMH ORANI 1 >V3D $ 

-
($) 

70 5.0 0.5 1.0 23.5 3.4 6.0 3.660 3,041 0 60.71 
71 3.0 0.1 0.8 24 0 13.6 5.2 4.0 - 3.507 3,490.7 61.29 
72 4 3 0.1 0.7 25 0 14.2 5.5 4.5 - 3 189 4,193 4 61.67 
73 4 8 1.3 1.4 26 5 18 0 7.0 7.0 - 2.673 5,547.6 61.97 

74 0.2 2.4 -0.7 26 7 7.9 7.0 6.0 - 2.588 6,127 2 62 04 
75 -1.3 0.7 -3.6 25,4 (0.6 5.9 3.5 2.460 6,755.8 61.83 

76 5.5 0.8 -2.8 24 5 5.4 4.3 3.5 - 2.518 7,255.8 61.51 

77 2.6 0.8 -2.1 24 9 8.4 3.7 3.0 - 2.322 8,385.3 61.40 
78 3.4 1.5 -2.1 25.9 11.8 2.7 3.0 3.1 2.009 10,470.4 61.31 
79 4.0 -0.7 -2.0 26.6 11.2 4.1 6.0 5.1 1 833 12,376.9 61.44 
80 1.0 -1.6 -1.8 27.3 8.9 5.4 7.5 8.0 1.818 13,207.4 61.54 
81 0.1 -0.5 -2.4 29.0 10.5 6.3 7.5 9.7 2.260 11,048.3 61.66 
82 -1.0 0.7 -2.0 29.9 6.7 5.3 5.0 7.5 2427 10,639.0 61.60 
83 1.7 0.7 -2.0 29.2 2.9 3.3 4.0 4.6 2.553 10,692.2 61.38 
84 2.8 1.6 -1.8 28 7 3.4 2.4 4.5 4.9 2.846 10,135.7 61.13 
85 2.3 2.8 -1.1 28.9 4.5 2.2 4.0 4.4 2.944 10,220.3 60.97 
86 2.3 4.6 -0.9 29.4 7.3 (01) 3.5 3.7 2.172 14,613.9 61.01 

87 1.4 4.2 -1.1 30.3 6.7 0.2 2.5 3.2 1.797 18,241.7 61.09 

88 3.6 4.1 -1.7 30.6 6.3 1.3 3.5 3.3 1.756 19,542.8 61.42 
89 3.7 4.8 -0.2 31.3 9.1 2.8 6.0 5.5 1.880 19,298.8 61.99 
90 5.9 3.2 -1.6 32.3 12.4 2.7 6.0 7.1 1.616 23,964.2 63.23 
91 4.9 -1.0 -2.2 34.4 25.5 3.5 8.0 7.6 1.660 21,712.3 79.98 
92 1.8 1.0 -2.4 35.8 11.8 4.0 8.3 8.0 1.562 24,593.5 80.57 
93 -1.7 -0.7 -2.5 38.1 8.6 4.1 5.8 6.3 1 653 23,552.6 81.19 
94 2.3 -1.0 -1.3 38.6 6.2 3.0 4.5 4.5 1.623 25,072.6 81.41 
95 1.9 -0.9 -1.9 35.0 (5.7) 1.8 3.0 3.9 1 433 29,450 0 81.64 
96 1.4 -0.6 -3.9 34.6 1.5 1.5 2.5 2.8 1.505 28,728.3 81.91 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK - 1980-1997-JULY, GERMANY COUNTRY REPORT - 1997/11. 



3.2 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI 
ARAÇLARI 

3.2.1 ŞİLİ 

1970’Ii yılların başında, yüksek enflasyon, yüksek bütçe açığı, negatif reel 
faizler, zayıf ve eksi büyüme içinde olan Şili ekonomisinde para politikası; faiz 

oranı tavanları, kredi miktar sınırlamaları, dolaysız krediler ve zorunlu karşılıkları 
içeren araçlar ile yürütülmüştür. 1974 yılı öncesinde, 20 ticari devlet bankası, 1 

yabancı sermayeli ticaret bankası ve birkaç banka dışı fınansal kuruluştan oluşan 
finansal sektörün hareketleri, büyük 

ölçüde kontrol altında tutul¬ 

muştur. Finansal işlemlerin ve dış 

ticaretin liberalleşmesinde, parasal 
alanı da içeren yapısal reformların 

başarıyla uygulandığı Şili’de, 
1970’ lerin ortasından başlayarak, 

istikrar çabaları, bütçe açığının azaltılması ve ılımlı bir para politikası üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır. 1976-1982 yılları arasında, içinde kamu bankalarının da yer al¬ 

dığı bir özelleştirme programı çerçevesinde, dış ticarette tarifeler indirilmeye, ser¬ 

maye hareketleri liberalleştirilme¬ 

ye başlanmıştır. Yapılan reformlar 

sonucunda reel faizler yukarı çe¬ 
kilmiş, bütçe zaman içinde düze¬ 

lerek, 1979’da fazla vermiş, kamu 
sektörüne ait tasarruflar hızla art¬ 

mıştır. Diğer taraftan, döviz kurları 

istikrar programının nominal çapası olarak kullanılmaya başlanmış, enflasyon 

oranı 1976’daki yüzde 212 seviyesinden 1981 ’de yüzde 20’ye gerilemiştir.82 

82 CAPRIO Cı.Jr, P. HONOHAN, Monctarv Policv İnslrumcnts l'or Dcvclopin» Countrıcs, The World Bank, 
Washinton D.C. 1991, s. 109-112 

Şekil 3.11 

I ŞİLİ EKONOMİSİNDE 1 976-8? DÖNEMİNDE GELİŞ M ELERİ 
250 

200 

15° irt 
D 

100 •“ 

. BÜTÇE AÇ /GSMm —. Blfı'UV! JL~J 

Şeki! 3.10 

[şİLİ EKONOMİSİNDE 1970-75 DONEM'NDE GELİŞMELERİ 

CUTUFE ■ ■ BÜTÇE AÇ KiSMH _BUYUMEO 

60 



Para politikasının çerçevesini oluşturan en önemli reformlar 1974-76 

döneminde yapılmıştır. Para politikasında, dolaylı para politikası araçlarına geçiş, 
1974 yılının başlarında geniş bir ekonomik liberalızasyon paketinin bir bölümü 

olarak başlamıştır. Dolaylı parasal kontrollere geçiş amacıyla, 1974'de kısa vadeli 
para piyasası faiz oranları, 1975’te ticari banka faiz oranlan serbest bırakılmıştır. 

1975’ten itibaren sübvansiyonlar ve selektif krediler aşamalı olarak azaltılmaya 
başlanmış, bu çerçevede kredi miktar kısıtlamalan kaldınlmış, reeskont penceresi 

yeniden düzenlenmiştir. Yeni politikanın çerçevesi, 1976’dan itibaren tamamen 
merkez bankası kredileri ve hazine bonolan ihaleleri üzerine oturtulmuş, bu politi¬ 

ka reeskont ve zorunlu karşılıklardaki yeni düzenlemelerle desteklenmiştir.83 
Başlangıçta, vadesiz mevduatta yüzde 75 ve vadeli mevduatta yüzde 47 olan 

karşılık oranları, 1975’ten itibaren azaltılmaya başlanmış, 1977’de vadesiz 

mevduatta yüzde 10’a vadeli mevduatta yüzde 4’e indirilmiştir. 1978’de vadeli ve 

vadesiz mevduat için tek bir karşılık oranı uygulanmaya başlamıştır. 
Bu dönemdeki önlemler içinde; birçok ticari bankanın özelleştirilmesi, 

yurtiçi bankacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılması, yurt dışında şube açmanın ve 
yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde şube açmaları için kolaylıklar sağlanması yer 
almaktadır. Ayrıca, danışmanlık, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, karşılık ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlar için ceza uygulaması, bankacılıkta 
tekelleşmenin önlenmesi, mali raporlamanın etkinleştirilmesi, aşamalı olarak 

sisteme adapte edilmiştir. 

Yapılan reformlar sonucunda fmansal sistemin derinliğinin bir göstergesi 
olan Banka Parası(M2) / GSMH oranı 1970 yılında yüzde 15.6 iken özellikle 1976 
yılından sonra hızla artarak 1983 yılında yüzde 42.1’e yükselmiştir. 

Bununla birlikte, yüksek uluslararası faizlerin, bakır fiyatlarındaki hızlı 

düşüşün ve petrol fiyatlarındaki aşırı artışın ortaya çıkardığı dışsal şok, 1977-1980 

83 ALEXANDER W E . T.J.T. BALINO, C ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetarv 
Policv. IMF Occasional Paper. VVashington DC, June 1995, Sayı 126, s 42-43. 
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döneminde ortalama yüzde 

7 civarında olan Cari İşlem¬ 

ler Açığı / GSMH oranının 

1981 yılında yüzde 15.2’ye 
ulaşmasına neden olmuş ve 
büyük bir finansal kriz 

başlatmıştır 1981 yılında 

yaşanan gelişmeler sonu¬ 

cunda, 1982 yılında ekonomi yüzde 14.1 gibi rekor bir düzeyde daralmıştır.84 
Etkileri 1987 yılına dek süren kriz, merkez bankasının para politikasını 

yönlendirme yeteneğim zayıflatırken, başlangıçta uygulamaya konulan reformların 
bazılarından da vazgeçilmesine neden olmuştur. Bu durum, reformların, kredi 

açılması, yasal düzenlemelerin uygulanması ve uygun standartların oluşturul¬ 
masında gösterilen temel zayıflıklarla birlikte uygulanmasından kaynaklanmıştır 

Kriz sonrası reform dönemi gelişmeleri ; 

1. 1981-1987 Arası: Bankacılık krizi, dışsal şok ve sonrasında merkez bankasının 

dolaylı araçlarla para politikası uygulama gücünün arttığı dönem 

2. 1987 Sonrası : Yeni ekonomik istikrar programının uygulamaya konulduğu, 

finansal sistemin yeniden güçlendiği, merkez bankasının dolaylı para politikası 
çerçevesinde uygulamalarını geliştirdiği dönem, olmak üzere ıkı dönemde 
İncelenmektedir. 

1981-1987 Dönemi: Finansal kesim ile ilgili uygulamaların liberalizasyon 

ile aynı zamanda başlatılmasına rağmen, idari ve yasal çerçevede görülen bazı 
zayıflıklar (kredi kullanıcılar için üst limit belırlenmemesi gibi) nedeniyle 

bankacılık sektörü, hassas yapısını devam ettirmiştir. Özelleştirme işlemi sırasında 

bazı ticari bankalar büyük ortaklıklar tarafından (joınt-venture) satın alınmıştır 

81 International Financial Slatistics Ycarbook. IMF. 1996. 
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Bankaların belli grupların ellerinde toplanması sonucunda krediler, küçük 
bir grubun eline geçmiştir. 

Banka krizi ile dışsal şokun birlikte etkisi, merkez bankasının para politikası 

uygulamasını güçleştirmiş, reform sürecinden kısmı dönüşlere yol açmıştır. 

Öncelikle faiz oranlanılın liberalizasyonundan vazgeçilmiş, merkez bankası 

mevduat faiz oranlarını “önermeye” başlamıştır. Büyük meblağlı ve sorunlu 
borçların merkez bankasına transferi sonucunda merkez bankası, bankacılık 

sistemine en önemli likidite sağlayıcı konumuna gelmiştir. Bu kredilerin çoğu 

çeşitli sübvansiyon programları çerçevesinde kullandınlmıştır. 1983 yılında krizin 
tepe noktasında hükümet döviz kurunu istikrar programının çapası olarak 

kullanmaktan vazgeçmiştir. 1979-81 yıllan arasmda sabit tutulan döviz kuru, 1982 
yılında yüzde 88.2 oranında değer kaybetmiştir. 

Hükümet yeniden yapılanma programında ; 1. bankacılık sistemi ile ilgili 

düzenlemeleri giiçlendinnek, 2. banka dışı özel sektör kuruluşlarının aşın borç 
vükünü azaltıcı programlar uygulamak, 3. özel mali kesimin merkez bankasından 

aldığı düşük standartlı kredileri yeniden değerlendirmek, 4. sorunlu bankalann 
hisselerini özel kesime satmak gibi önlemler yer almış, bu önlemler 1981-1987 

yıllan arasında para politikasına egemen olmuştur. Kurtarma işlemleri ve 
sübvansiyon programlan merkez bankasının önemli ölçüde zarar etmesine neden 
olurken, zarar GSMH’nın yüzde lO’una ulaşmıştn.85 

Parasal ve yapısal reform¬ 

larla desteklenerek uygulamaya 

1985 yılında konulan yeni istikrar 
programıyla, tasarruf ve yatırımların 

artışına katkıda bulunulmuş, izleyen 

yıllarda reel büyüme hızının artması 
ve sürdürülmesine olanak sağlan- 

85 AI.EXANDER YV E., T.J.T BALINO, C. ENOCH. The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policv. IMF Occasıonal Paper. VVashington DC, June 1995, Sayı 126, s 44-45. 
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mıştır. Cari işlemler açığının GSMH’ya oranı 1984’de yüzde 15.9 iken 
1988’de yüzde l’e gerilemiş, Banka Parasının GSMH’ya oranı 1985 yılında yüzde 
35.9 iken 1988’de yüzde 40.1’e yükselmiştir. Ekonomi istikrarlı biçimde 

büyümeye başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda birçok sübvansiyon programı 
uygulamadan kaldırılmıştır.86 

1987 Sonrası Dönem: Bu dönemde Merkez Bankasının özerkliğini artırıcı 
kararlar alınmıştır. Merkez bankasının yetkileri artırılmış, kararlarında serbestlik 

sağlanmıştır. 1987 yılından sonra özellikle 1989 yılı sonrası Şili ekonomisinde 
sermaye akımlarının ekonomi üzerinde ciddi etkiler yarattığı görülmektedir. 

Ekonomide büyüme hızı dalgalanmaya başlamış, faiz oranları yükselmiştir. Bu 
durum 1987 yılından itibaren para politikası uygulamasında aşamalı olarak dolaylı 

araçlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışan Şili Merkez Bankası’mn uygulamalarını 

zorlaştırmıştır. 

Şili’deki faiz oranları ile yabancı piyasalardaki faiz oranlar, arasındaki 
farklılıktan kaynaklanan ve 1990 yılından başlayarak 1992 ve i993 yıllarında luzla 

artan sermaye akımları, merkez bankasının para politikalarını ağır bir baskı altına 

almıştır (faiz oranlan 1989 yılın¬ 
da merkez bankasının zorunlu 

karşılıklar üzerindeki faizleri 

kaldırmasından itibaren yüksel¬ 

meye başlamıştır. Bunun sonu¬ 
cunda ticari bankalar kredi faiz 

oranlannı yükseltmiştir). 

1990’ların başından iti¬ 

baren Şili Merkez Bankası sistemde dengeyi sağlamak amacıyla açık piyasa 

işlemlerini daha etkin şekilde kullanırken, bu işlemleri özellikle zorunlu karşılıklar 

gibi diğer önlem ve araçlarla desteklemiştir. 

86 Morandc, F. Chile: Recenl Past. Prospects and Challcnees. "Problems of Developing Countries in the 
1990s", McCarthy. F.D., Vol II, Country Studics, 1990. World Bank Discussion Papers 
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Merkez bankası paranın değer kazanmasını durdurmak ve kredi büyümesini 
sınırlandırmak amacıyla, taahhütlü menkul kıymet (promissory notes87) satışını 
hızlandırmıştır. Ayrıca, 1990 yılında swap işlemlerinden alınan komisyonları 
yükseltirken, işlemlerin vadesini minimum 1 yıla çıkarmıştır. Yılın ikinci 

yarısında, faiz oranlarının yükselişim durdurmak amacıyla zorunlu karşılıklara 
yeniden faiz ödenmeye başlanmıştır (aylık enflasyon oram + 1.5 puan üzerinden). 
1992 yılında, zorunlu karşılık oranları yükseltilmiş ve yeni dış borçlanmalara 

yüzde 20 zorunlu karşılık uygulamasına geçilmiştir. Daha sonra bu uygulama ticari 

bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına da yaygınlaştırılmış ve karşılık oranı yüzde 
30’a yükseltilmiştir. Merkez bankası repo işlemlerine başlamıştır. Söz konusu 
önlemlerin sonucunda faiz oranları düşmeye başlamıştır. 

Merkez bankasının endeksli fınansal araç satışları (PRCB), para politika¬ 
sının en önemli aracı olmuştur. Şili’de, mevcut finansal araçların önemli bir kısmı 

dövize ve enflasyona endekslidir. Son birkaç yıl içerisinde farklı vadelere sahip 
endeksli kağıtlar merkez bankası tarafından piyasaya sürülmüştür. 1989 yılma 

kadar merkez bankasının açık piyasa işlemlerinde kullandığı kağıtların en uzun 
vadesi 360 gündür. 1989 yılı Nisan ayında, 10 yıl vadeli endeksli bir kağıt, 1992 

ve 1993 yıllarında vadeleri 4 ila 20 yıl arasında değişen yeni kağıtlar ihraç 
edilerek, piyasaların rahatlaması sağlanmıştır. Kısa vadeli kağıtların aksine, uzun 
vadeli kağıtların faiz oranlan ve miktarlan piyasa tarafından ihalelerde 
belirlenmektedir. 

Diğer taraftan, hazine bonolarının ihracına olan ihtiyaç, bütçe açığının 

daraltılmasına paralel olarak azalmıştır. Merkez bankasının anahtar rolü oynayan 

faizi, 90 günlük faiz oranıdır (bu faiz referans olarak alınmaktadır). Bu oran 

merkez bankası tarafından belirlenirken, 90-gün vadeli kağıtlar bankalara ihale dışı 
sürekli satış şeklinde (on tap) satılmaktadır. 

a Promissory Noles: Belirli miktar paranın, belirli birisine, belirli bir tarihte ödenmesi taahhütünü içeren 
menkul kıymet. 
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1 977 1 979 1 981 1 983 1 985 1987 1989 1 99 1 1 993 1 995 
1 978 1 980 1 982 1984 1 586 1 988 1 990 1 992 1 994 1 996 
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NANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE BANKA BANKA P MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI/ AÇIĞI / PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
GSMH GSMH GSMH ORANI 1/ABD $ ($) 

1970 2.1 -1.1 -2.9 15.6 32.5 0.01 853.2 9.4 
1971 9.0 -2 0 -8.0 23.9 100.0 20.0 ' 0.01 1,062 2 9.5 
1972 -1.2 -3.9 -12.9 31.8 147 0 74 8 0.02 1,233.1 9.7 
1973 -5.6 -2.7 -7.4 28 4 334.0 361.5 - 0 11 1,038.0 9.9 
1974 1.0 -2.7 -5.5 14.1 297.3 504.7 - 0.83 1,087.7 10.0 

1975 -12.9 -7.1 0.1 15.3 306.7 374 7 - 4.91 680.0 10.2 
1976 3.5 1.6 1.4 21.5 415.2 211.8 - 13.05 919 8 10 4 

1977 9.9 -4.2 -1.1 19.1 99.4 91.9 94.9 21.53 1,232.7 10.6 

1978 8 2 -7.3 -0.1 21.9 94 0 40.1 63.5 31.66 1,383.7 10 8 

1979 8.3 -5.9 5.0 23.1 66.4 33.4 45.2 37.25 1,826.4 11.0 
1980 7.8 -7.4 5.6 26.9 62.1 35.1 37.7 39.00 2,391.5 11.1 

1981 5.5 -15.2 2.7 29.6 28.6 19.7 40.9 39.00 2,751.9 11.3 

1982 -14.1 -10.6 -1.1 43.8 34.8 9.9 48.7 50.91 1,887.5 11.5 
1983 -0.7 -6.3 -2.9 42.1 21 5 27.3 28.0 78.84 1,513.0 11.7 

1984 6.4 -12.2 -3.3 42.3 22.4 19.9 27.6 98.66 1,449.8 11.9 

1985 2.5 -7.7 -2.1 35.9 47.3 30.7 32.0 161.08 1,513.1 12.1 

1986 5.6 -6.2 -0.8 35.8 25.3 19.5 19.0 193.02 1,562.2 12.3 

1987 6.6 -3.5 0.4 38.6 35.0 19.9 25.2 219.54 1,686.9 12.5 

1988 7.3 -1.0 -0.2 40.1 27.1 14.7 15.1 245.05 1,819.2 12.8 
1989 9.9 -2.7 1.9 42.8 31.2 17.0 27.7 267.16 2,020.0 13.0 

1990 3.3 -1.9 0.9 42.5 23.5 26.0 40.3 305.06 2,177.3 13.1 
1991 7.3 0.3 1.6 41.7 28.1 21.8 22.3 349.37 2,443.3 13.3 

1992 10.7 -1.7 2.3 39.4 23.3 15.4 18.3 362.59 3,016.1 13.5 
1993 6.6 -4.7 2.0 40.4 23.4 12.7 18.2 404.35 3,201.2 13.8 

1994 4.2 -1.3 1.7 37.9 11.3 11.4 15.1 420.08 3,598.7 14.0 
1995 8.5 0.2 2.6 38.7 25.8 8.2 13.7 396.78 4,634.7 14.2 

1996 7.2 -4.4 2.6 41.9 19.6 7.4 13.5 412.27 4,849.3 14.4 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK - 1980-1997-JULY , CHILE COUNTRY REPORT - 1997/11 



3.2.2 MEKSİKA 

Meksika’da fınansal reformlar 1970’li yılların ikinci yarısından, özellikle 

1978 yılından sonra başlamıştır. Yapılan reformlar, para politikası araçlarındaki 
değişikliğe de katkıda bulunmuştur. 1970’lerin ortalarında uzman bankacılıktan, 

tüm bankacılık hizmetlerinin sunulduğu evrensel bankacılık yapısına doğru bir 
hareket başlamıştır. Menkul kıymet piyasaları modernleştirilmiş, kamu menkul 

kıymet piyasaları kurulmuştur. 1978'de, hazine bonosu ihaleleri , Hazine 

Sertifikalarının88 (CETES) dolaylı bir para politikası aracı olarak kullanımı 
çerçevesinde başlatılmıştır. 

Ancak, ihalelerde satışa 

arzedilen CETES miktarı 

başlangıçta çok düşük olup, 

getirisi idare tarafından 
sabitleştirilmiştir. 1982 yılı 

sonlarında CETES ihaleleri her 

hafta düzenli olarak yapılmaya 

başlanmış, katılımcılara kendi talep ve faiz oranlan ile ihalelelere katılma izni 

verilmiştir. Bu uygulamadan sonra CETES’lerin birincil ve ikincil piyasa işlem 

hacmi hızla artmıştır. Buna ek olarak, idare aşamalı olarak krediler üzerindeki 

miktar kısıtlamalarını da kaldırmıştır. Yapılan reformlar sonucunda ekonomi 1978 

yılından itibaren daha hızlı büyümeye başlamış, mali sistemin derinliğinin 

göstergesi olan Banka Parası/GSMH oranı 1970 yılında yüzde 16.4 iken 1978 

yılında yüzde 30.6’ya 1981 yılında yüzde 32.7’ye yükselmiştir.8,) 1980'li yılların 
başında yaşanan borç krizi ile reform süreci kesintiye uğramış, reformlardan 

önemli ölçüde geriye dönülmüştür. Ekonomide büyüme oranı aşırı dalgalanmalar 
gösterirken, Banka Parasının GSMH’ya oranı 1982 yılında yüzde 33.1 iken 

CETES: Ccrtifıcatcs of tlıc Trcasury 
m ALEXANDER W.E.. T.J.T. BALINO. C. ENOCH. The Adoptıon of İndirccl Insıruıncnls of Monctarv 
Policv. IMF Occasıonal Paper. WasIıington DC. Junc 1995. Sayı 120. s. 54-55. 
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1988 yılında yüzde 11.6’ya 

gerilemiştir. 1982-1988 dönemi 

piyasada fınansal sınırlamaların 

arttığı ve gayri resmi kuruluşlarca 

açılan kredilerin genişlediği bir 
dönem olmuştur. Bankalar döne¬ 

min başında, sayıları 60’tan 18’e 
indirildikten sonra millileştirilmiştı 

oranı kontrolleri, yurtiçi kredilerin kontrolü, yüksek zorunlu karşılıklar ve bankalar 
tarafından devlete zorunlu kredi açılması uygulamaları mevcuttur. Dönem boyunca 
açılan kredilerin çoğu devlete yönlendirilirken, reel faiz oranlan yüksek oranda 

negatiftir. Dolaysız araçlann kullanımıyla, daha fazla çarpıklığa ve etkinsizliğe 
neden olan karmaşık bir faiz 

oranları yapısı ve kredi kontrolleri 

uygulamalarıyla parasal koşullar 

daha çok mikro bazda 

etkilenmeye çalışılmıştır. 

Finansal sistemde reform 

çabalan 1988 yılından itibaren 

tekrar hızlanmıştır. Meksika 

reformu, piyasa güçlerine güvenin artınlmasını, finansal piyasaların 
derinleştirilmesini ve büyümesinin teşvikini ve para politikasımn etkinliğini 

artırılmasını amaçlamıştır.90 
1988-1991 yıllan arasında gerçekleştirilen reformlar, mali piyasalardaki 

aşamalı ilerlemeden (özellikle devlet borçları alanında) ve daha uzunca bir süredir 

devam ettirilen mali serbestleşme ve uygulanan sıkı finansal politikalar tarafından 

da desteklenmiştir. 1988-1991 yıllan arasında başlatılan finansal reformların, 

10 Dornbusclı. R.. Fischer, S.. "Mexico: Stabilization, Reform and No Growth”, Brookings Papers on 
Economic Activitv. 1. s. 253-315 
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tabanı esasında önceden yapılan çalışmalara dayandırılmıştır. 1988 yılının 
sonlarında, bankerlerin kabul hesapları üzerindeki miktar kısıtlamaları kaldırılmış 

ve bu hesaplar ile mevduatlar üzerine yüzde 30’luk likidite oranı uygulanmaya 
başlanmıştır. 1989 yılında faiz oranları serbest bırakılmış, banka kredileri 

üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Nisan 1989’da yüksek zorunlu karşılık 
oranlan yerine, yüzde 30 oranında disponibilite yükümlülüğü uygulamaya 

koyulmuştur. Bu uygulama Eylül 1991 ’de kaldırılmış, para otoriteleri para arzının 

kontrolünde kamu borçlarının satışını kullanmaya başlamıştır.91 
1988’den sonra Meksika para politikasının nihai amacı fiyat istikrarı ve orta 

vadeli amaçlar çerçevesinde Peso-Dolar kuruna istikrar kazandırmak olmuş, Peso-

Dolar kuru politikanın nominal çapası olarak kabul edilmiştir. 1991 yılı Kasım 

ayından itibaren Peso’nun devalüe edilebilmesine olanak veren geniş bir dalga

lanma bandında hareketine izin verilmiş, döviz kuru kontrolleri kaldırılmıştır 

Meksika Merkez Bankası (BOM92) kredilerinin genişleme oranı ile ilgili 
sınırlar yıllık olarak, Kongreye mali yıl başında bilgi vermek suretiyle 

belirlenmektedir. Genel olarak faiz oranları piyasada arz-talep koşullarına göre 

belirlenmekte, BOM olağandışı dalgalanmaları hafifletmek amacıyla müdahalede 
bulunmaktadır. 

Meksika’nın temel para politikası aracı, birincil ve ikincil piyasalarda 
DİBS’lerle yaptığı işlemlerdir. DİBS'ler BOM tarafından açılan haftalık ihaleler 

yoluyla satılmaktadır. İhalelere katılanlar, Meksika’daki fınansal aracılar ile 
sınırlandırılmıştır. Gelecekte, BOM, ihalelere yabancı bankaların da katılımım 

sağlayacak düzenlemeler yapılacağı beklentisi içindedir. 

1970 ve 1980’li yıllar boyunca, özellikle hisse senedi, para ve bono 

piyasalannda büyük gelişmeler yaşanmış, piyasaların derinleşmesine bağlı olarak 

1990’lı yılların başından itibaren Meksika Merkez Bankası, para politikasının 
uygulanmasında açık piyasa işlemlerini temel araç olarak kullanmaya başlamıştır. 

91 ALEXANDER William E., T.J T.BALINO, C. ENOCH. The Adoplion of İndirect Instruments of 
Monctarv Policv. IMF Occasional Paper, Washington DC, Junc 1995. Sayı 126, s 56-57. 
92 BOM: Bank ofMcxico 
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BOM, DİBS piyasalarına likidite durumuna göre her gün müdahale etmekte ve bu 

işlemlerinde doğrudan kağıt alım-satım işlemleri yerine, öncelikle repo-ters repo 

işlemlerim tercih etmektedir. 

Likidite fazlaları nedeniyle, BOM’un elindeki kamu kağıtları azalmış ve 

açık piyasa işlemleri ile piyasaya müdahale gücü zayıflamıştır. Bu problemi aşmak 
için, yeni bir mekanizma geliştirilmiş ve BOM’un devletten doğrudan kağıt satın 

alabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu alımlara ilişkin gelişmeler BOM’da açılan 
devlete ait özel bir hesapta izlenmektedir. BOM tarafından alman bu özel devlet 

kağıtları piyasa faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Bu kağıtlar karşılığında 

sağlanan fonlar, devletin hemen kullanabileceği durumda olmayıp, BOM’a satılan 
kağıtların geri satın alınmasında kullanılabilmektedir. BOM, ayrıca, kullanma 

yetkisi bulunduğu halde zorunlu karşılık ile reeskont araçlanm çok sık 
kullanmamaktadır. 

BOM reeskont penceresi ya da kısa vadeli kredi kolaylıklarını uygulamasa 

da , bankalara çok kısa dönemler için muhabir hesaplarından fazla çekiş yapabilme 

olanağı tanımıştır. Bankalar bu olanağı kullandıktan sonraki gün, bu hesabı 
kapatmak zorundadır. Bu krediye, CETES faiz oranı ile bağlantılı bir faiz tahakkuk 
ettirilir. 

Meksika, kamu borçlanma piyasası geliştikçe değiştirilebilir faiz oranlı ve 
enflasyona endeksli yeni fmansal araçları piyasaya sürmeye başlamıştır. Kalkınma 
Bonoları'nın (BONDES)93 faiz oranlan da düzenli aralıklarla ayarlanmaya 
başlanmıştır. 1989’da Federal Hükümet, iki yeni aracı piyasaya sürmüştür. Bunlar, 
döviz kuruna endeksli Federal Hazine Bonoları (TESOBONOS)94 ile 3-5 yıl vadeli 
ve ulusal tüketici fiyatlarına endeksli Federal Hükümet Endeksli Bonolan’dır 
(A J U S T A B O N O S)9 \ Bu araçlar tasarruf sahiplerine pozitif reel faiz garanti 
etmektedirler. 

93 BONDES: Development Bonds 
94 TESOBONOS: Federal Trcasury Bonds 
9' AJUSTABONOS: Federal Government Indexed Bonds 
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Kısa vadeli kamu kağıtları ya da CETES ihalelerine katılma hakkı 
başlangıçta bir grup lisanslı işlem yapıcıya tanınmış, ancak daha sonra bu 

sınırlama kaldırılmıştır. Bütün bankalar ve döviz büroları bu ihalelere 

katılabilmektedir. CETES’lerin vadeleri 28 gün ile 2 yıl arasında değişmekte, faiz 
oranları ihalelerde serbestçe belirlenmektedir. Ayrıca, BOM piyasadaki geçici 

dalgalanmaları hafifletmek amacıyla piyasada alış-satış yapmaktadır. BOM 
operasyonları, doğrudan alış satış dışında repo ve ters repo işlemlerini de 
kapsamaktadır ki, bu işlemler piyasanın derinleşmesine önemli ölçüde katkıda 
bulunmaktadır. 

Finansal reform, bankacılık sektöründe hızlı bir özelleştirmeyi içermiş, 
Mayıs 1990’da başlayan, bankaların özelleştirilmesi ile ilgili yasal çerçevenin 

hazırlanması 4 Eylül 1990 tarihinde tamamlanmıştır. İlk kamu bankası Haziran 

1991 ’de. son banka ise Temmuz 1992’de özelleştirilmiştir 

Faiz oranlarının serbestleşmesi ve bankacılık kesimi üzerindeki 

yükümlülüklerin kalkmasıyla, bankaların elinde önemli miktarda kredi verilebilir 

fon oluşmuştur. Bu durum, 1980’lerde ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve 

yüksek faiz oranları ile birleşince bankaların, geri dönmeyen kredilerinin toplam 
krediler içindeki payının artmasına neden olmuştur. 

Bu gelişmeler karşısında, idare bankaların denetimim artırmıştır. Mart 

1991 'de banka sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla kredi portföyünün 
değerlendirilmesinde yeni kriterler uygulamaya konmuştur. Bankalara kredilerini 

bu yeni kriterlere göre sınıflandırma yükümlülüğü getirilmiş ve banka sermayeleri 
standartları BASLE96 kriterlerine göre güçlendirilmiştir Buna bağlı olarak, 20 
Mayıs 1991 ’de sermaye yeterliliği oranı yüzde 6 olarak belirlenmiş, 1992'de 

yüzde 7'ye 1993’de yüzde 8’e yükseltilmiştir. 

Finansal lıberalizasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini, aynı zamanda uy¬ 
gulamaya konulan ekonomik istikrar paketinin etkilerinden ayırmak güçtür. İstikrar 
programı, sıkı maliye ve para politikaları uygulamaları üzerine kurulmuştur. 

BASLE Kriterleri : Bankalann sermaye yeterliliği ile ilgili olarak belirlenen uluslararası standartlar. 
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1980’li yılların başlarında görülen aracılık faaliyetlerinin azalma eğilimi 
tersine dönmüş ve fınansal derinleşme başlamıştır. 1988 yılında yüzde 11.6 olan 
Banka Parasının GSMH’ya 

oranı 1996 yılında yüzde 27.4’e 
yükselmiştir. Aynı dönemde 

bütçe açığının GSMH oranı ise 
yüzde 10.1’den yüzde 0.7 

seviyesine gerilemiştir. Finansal 
reformlara, önemli özel 

sermaye akımlan ile parasal 
büyüklüklerde hızlı artışlar eşlik etmiştir. 1989’dan itibaren Meksika, uluslararası 

sermaye piyasalarına çok sınırlı girişinden birkaç yıl sonra, önemli dış tasarruf 
çekme deneyimi yaşamıştır. Para arzındaki artış otoriteler tarafından, vadesiz 

hesaplara uygulanan faizlerin diğer faiz oranlarına göre artırılması ile oluşan 
bozulma, yüksek enflasyon oranındaki düşüşe ve ekonomik istikramı sağlanmasına 

bağlı olarak ekonominin yeniden parasallaşması şeklinde algılanmıştır. Otoriteler, 
özel sermaye akımlarının etki¬ 

sini sterilize etmek amacıyla 

büyük çaba harcamışlardır. Bu 

çabalar sonucunda mali 

sisteme olan güven artmış, 

1988 yılında yüzde 11.6 olan 

Banka Parasının GSMH’ya 

oram 1996 yılında yüzde 

27.4'e yükselmiştir. Meksi¬ 

ka’nın dolaysız araçlardan dolaylı araçlara geçiş süreci 1988 yılından sonra genel 
olarak başarıyla gerçekleşmiş, ancak ekonomideki bazı temel problemler 

giderilememiştir. 
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Cari işlemler açığının 
GSMH’ya oranının 1988 

yılından itibaren hızla artarak 

yüzde 1.4 seviyesinden 1994 

yılında yüzde 7.3’e ulaşması 
sonucunda Meksika’da önemli 

bir fınansal kriz yaşanmış, 

1995 yılında ekonomi yüzde 

6.9 oranında daralma göstermiştir.97 
Geri dönmeyen donuk kredilerle ilgili sorunlarını çözemeyen bankacılık 

sektörü ile ilgili düzenlemeler hala yeterli düzeye ulaşamamış olup, sektörün 
yeniden yapılanma süreci devam etmektedir Bu süreç içerisinde, birkaç yurtiçi 

banka birleşmiş, bazı bankaların yetkileri iptal edilmiş ve piyasa yabancı bankalara 
açılmıştır (özellikle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasının bir yansıması 

olarak). 
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’ Morova, T. "Meksika Pcso Krizi'nin Uluslararası Finans Açısından Değerlendirilmesi''. Bankacılar 
Dergisi. Sayı: 17, s. 37-42. 
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TABLO 3.10 MEKSİKA'DA BAŞLICA EKONOMİK /E FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE Bt KA BANKA P MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS | 

LAR ORANI AÇIĞI / 
GSMH 

AÇIĞI / 
GSMH 

PARASI / 
GSMH 

' 

% ARTIŞ TÜFE FAİZ 
ORANI 

KURU 

1/ABD $ 
MİLLİ GELİR 

($) 
(MİLYON) | 

;970 6.9 -3 0 -1 4 16.4 5 2 _ 12 5 692 4 50 7 
ı971 4 2 -2 2 -1 0 16 0 7.7 5.3 - 1 i.5 737.5 52 5 
1972 8 5 -2.1 -3.0 16 4 17 6 5.0 - !2 5 821.5 54.3' 

1973 8.4 -2 6 -4.0 16 9 26 3 12.0 . 12.5 969.9 56.2 i 
1974 6 1 •4.1 -3.5 15 7 20 9 23.8 - 12.5 1,217.8 58.1 
1975 5.6 -4.7: -3.9 15 2 17 9 15.2 - 12 5 1,439 2 60 2 

1976 4.2 -3.9 -4 2 18 1 48.1 15 8 - 15.4 1,403.6 62.0 
1977 3.4 -2.3 -3.0 29.1 116.1 29.0 10 6 22.6 1,253.8 63 8 
1978 8.3 -3.2 -2.9 30 6 33.1 17.5 11.2 22 8 1,528.5 65.7 

1979 9 2 -4.1 -3.1 31.7 35 8 18 2 13.2 22.8 1,941 8 67.51 
1980 8 3 -5.5 -3.1 29 9 36 7 26 4 20 6 23 0 2,715.2 69.7 

1981 7.9 -6.7 -6.8 32.7 49.0 27.9 29 6 24.5 3,3794 71.4 

1982 -0.6 -3.6 -12 7 33.1 58.0 58 9 43 6 56 4 2,243.5 73 0 

1983 -4 2 4.3 -9.0 304 61 9 101.8 54 7 120.1 1,815.9 74.7 
1984 3.5 2 5 -7.7 29 9 68 5 65 5 48 4 167 8 2,174.9 76.3 

1985 2 5 0.5 -7.9 26 4 43 3 57.7 59 5 256 9 2,261.2 77.9 

1986 -3.6 -1.1 -13 8 28 4 78.4 86 2 84 7 612 0 1,538.8 79.6 
1987 1.8 3.2 -14.9 28 5 147.2 131.8 97.2 1,378.0 1,648.5 81.2 

1988 1.3 -1.4 -10 1 11.6 (17.5) 114.2 63.7 2,273.0 1,996.1 82.8 

1989 3 3 -2.9 -5.2 19 1 115.9 20.0 36 3 2,461 0 2,363 2 84 3 

1990 4.5 -3.1 -2.8 24 0 75 8 26.7 31.2 2,813.0 2,834.3 86.2 

1991 3.6 -5.3 -0.2 29 0 49 3 22.7 17.1 3,018.0 3,202.9 87.8 

1992 2.8 -7.7 16 30 9 22 8 15.5 15 7 3,095.0 3,529.4 89 5 

1993 0.7 -6.0 0.3 28 7 14.5 9.8 15 5 3,116.0 4,246.4 91.2 
1994 3.5 -7.3 -0.7 31.1 21.7 7.0 13 3 3,375.0 4,313.9 93 0 

1995 -6 9 -0.2 -0 6 29 7 33 3 35.0 39 2 6,419 0 3,115.6 94 8 

1996 5 1 -0.5 - 27 4 27.1 35 2 25.1 7,600 9 3,551.1 96 6 
NAK INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK - 1980-1997-JULY, MEXICO COUNTRY REPORT - 1996/111 



3.2.3 YENİ ZELANDA 

1970-1984 döneminde pozitif büyüme oranları, dalgalanan cari işlemler 
açıklan, genel olarak açık veren bir bütçe ve ortalama yüzde 14-15 düzeyinde bir 

fıvat artışı içerisinde olan Yeni 

Zelanda ekonomisinde 1984 yılın¬ 

da geniş kapsamlı bir reform hare¬ 

keti başlatılmıştır. Reform hareketi 
ile ilgili ilk deneme 1976’da , faiz 

oranlarında kısmı bir serbestlik 

sağlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Ancak uygulama ile tasarruflara 

pozitif reel faiz verilmemiş, 1970-1982 döneminde reel faizler sürekli negatif 
olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak fınansal sistem derinleşememiş, 

Banka Parası / GSMH oranı yüzde 26-27 düzeyinde kalmıştır.98 Faiz oranlarına 
kısmi serbestlik getiren uygulama 1981 ve 1982’de konjonktüre bağlı olarak 

geniş kapsamlı, fiyat ve ücretlerin kontrolüne yönelik anti-enflasyonist programın 

uygulanmaya başlamasıyla son 
Şekil 3.28 
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bulmuş, faiz oranlan yeniden 

kontrol edilmeye başlanmıştır.99 
1984 yılı öncesinde finan- 

sal piyasalarda önemli dolaysız 

kontroller mevcut olup bunların 

en önemlileri; (1) Bankalar ile 

banka dışı fınansal kuruluşların 

birçok mevduat ve kredi faizlerine 

tavan uygulamaları100, (2) Finansal kuruluşların bilançolarındaki aktif kalemlerin 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 
1 19’3 1975 1977 1979 1981 1983 

. , DİBS FAİZ ORANI 

08 İntemational Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
00 ALKXANÜER W E.. T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetarv Policv. IMF 
Occasıonal Paper. Washington DC. June 1995, Sayı 126, s.57-59. 
100 Bazı mevduat türleri için faiz oranı tavanı sıfır olarak uygulanmıştır. 
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kompozisyonu ile ilgili, ticari bankalar için nakit oranı, diğer fınansal kuruluşlar 

için kamu menkul kıymetleri oranı gibi sınırlamalar. (3) Yurtiçi yerleşiklerin döviz 

alımı ile ilgili sınırlamalar, dış borçlanma ve yabancı sermayeli bankaların yuıl- 
içinde faaliyet göstermesi ile ilgili sınırlamaları içeren döviz kuru kontrolleridir. 

Sistem yurtiçi tasarrufları olumsuz yönde etkilerken, mevcut tasarrufların da 
ekonomik faydası çok düşük olan yatırım projelerine aktarılmasına neden olmuş¬ 

tur. Ayrıca sistem, fınansal kuruluşlar arasındaki rekabeti azaltmış, fınansal hiz¬ 
metlerin alanı daralmış, örgütlenmiş piyasalar üzerinde bir tür vergi etkisi yarata¬ 

rak örgütlenmemiş piyasalara mevcut fonları toplama hususunda avantaj sağlamış¬ 
tır. Bu durum, parasal kontrol ile düşük faiz oranı arasında bir çelişki yaratmıştır. 

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ)1"1 parasal kontrolde bağımsız 
bir para politikası uygulayabilmesi, Banka'nın DİBS'lerin faiz oranlarını piyasa 
faiz oranlarının altında tutulacak şekilde alım satımını taahhüt etmesiyle 

uyumlaştırılmıştır. RBNZ’nin döviz alım-satımmı sabit bir döviz kuru üzerinden 

yapma taahhütüyle birçok defa çatışan bir yükümlülük olan bu uygulama Banka'yı 
bütçe açıklarını monetize etmek zorunda bırakmıştır. Ayrıca, nakit oranı ile kamu 

menkul kıymetleri oranı, kredi akımlarını etkilemek ve DİBS'lerin faiz oranlarını 
bu menkul kıymetlere zoraki talep yaratma yoluyla suni olarak düşük tutmakta 
para politikası aracı olarak kullanılmışlardır. Dolayısıyla hükümet, bu menkul 

kıymetlerin ikincil piyasalarının geliştirilmesine pek ilgi göstermemiştir. 
Yeni Zelanda'nın fınansal sektörde ve para politikasında yaptığı reformlar, 

reformların genişliği ve etkileme hızı açısından özel bir önem arzetmektedir. 1984- 
1985 yılları arasında 9 aylık süre içerisinde, Yeni Zelanda fınansal sektörü 

sanayileşmiş ülkeler arasında en fazla müdahale edilen yapıdan en az müdahale 
edilen yapıya dönüşmüştür. Finansal sektördeki reformlar: mikroekonomik 
etkinsizliklerın kaldırılması ve özellikle fınansal sektördeki düzenlemelerin 

hafifletilmesi ve parasal kontrolün açık piyasa işlemleri ile genişletilmesi 

1 RBNZ: Rcscrvc Bank of Ncıv Zcaland 
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kapsamında kredilerin daha etkin dağılımını sağlayıcı makroekonomik kontrolün 
sağlanmasını amaçlamıştır. 

Bununla birlikte, 1984’de geniş kapsamlı bir fınansal liberalizasyon 
sürecine geçilmiştir. Finansal sektör reformlarına, ticaret, vergi sistemi, işgücü 
piyasası, devletin fınansal yönetimi, KIT’lerin özelleştirilmesi, sanayiye yapılan 
sübvansiyonların azaltılması ile ilgili geniş reformlar eşlik etmiştir. 

Hükümet, kanuni çerçeve ve para politikası uygulamalarında önemli 

değişikliklere Temmuz 1984’te başlamıştır. Geleneksel olarak reform programlan, 

önce makroekonomik istikrarın sağlanması ve daha sonra sermaye piyasası 
reformlarının başlatılması şeklindedir. Ancak Yeni Zelanda da bunun tersi 

olmuştur. Reform programı mevcut ekonomik durumdan, özellikle döviz krizinden 

önemli ölçüde etkilenmiştir. RBNZ’nin döviz rezervleri yoğun dış borçlanmaya 
rağmen, dondurulmuş faiz oranları nedeniyle büyük oranlı bir devalüasyon 

beklentisiyle, seçimleri izleyen 4 hafta içinde tükenmiştir. Yeni Zelanda parası 
yüzde 20 oranında devalüe edilmiş, faiz oranları üzerindeki bütün kontroller 

kaldırılmıştır. Döviz işlemleri üzerindeki sınırlamalar 1984 yılı Ekim-Aralık 
döneminde tamamen kaldırılmıştır'. 

Reform programı; devletin bazı kurum ya da faaliyetler yararına ya da 

onlara karşı ayrımcı müdahalelerden kaçınması ve politikaların rekabetçi olmasını 
ifade eden iki temel ilke üzerine oturtulmuştur. 

Makroekonomik politika, reform programının genelde artan etkinliğini 

destekleyici niteliktedir. Politika, para ve maliye politikası teşvik ve sınırlamaları 
kaldırılırken, piyasada yanlış anlamalara yol açacak sinyalleri önleyecek, üretim 

üzerinde etkisi tarafsız olacak ve fiyat istikrarını sağlayacak şekilde uygulanmıştır. 

Bu ilkeler ,bazı reform kararları ile uygulamaya yansıtılmıştır; (1) Zorunlu 
karşılıkların kaldırılması, (2) RBNZ’de tutulan varlıklara faiz ödenmesi, (3) Kamu 

bütçe açığınının özel sektöre orta vadeli kamu menkul kıymetlerinin satışı yoluyla 

finanse edilmesi ve kamu menkul kıymetlerinin faiz oranlarının piyasa koşullan 
içerisinde ihalelerde belirlenmesi, (4) Merkez Bankası Kanunu’nun para 
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politikasının birincil amacı olan fiyat istikrarını sağlayacak şekilde değiştirilmesi 

ve RBNZ’ye bu amaca ulaşmak için gerekli bağımsızlığın verilmesi, (5) 

Bankacılık sistemine girişleri kolaylaştırıcı politikaların uygulamaya konulması ve 
bankaların denetiminin artırılması.102 

Faiz oranları kontrollerinin ve zorunlu yükümlülüklerin kaldırılması para 

politikası uygulama yöntemlerinde bir değişikliği gerekli hale getirmiştir. 1983rie 

yapılan iki kurumsal değişiklik; kamu kağıtlarına ve döviz alım-satım belgelerinin 
fmansal kurumların geniş bir kesimince kullanımına yumuşak bir şekilde 

başlanılması (bütçe açıklarının para basmayarak finansmanında, açık piyasa 

işlemlerinin gelişiminde ve dalgalı döviz kum politikasına geçişte), yeni para 
politikasının önemli yapı taşları olmuşlardır. 

Parasal reform; piyasada katılımcıların daha aktif rol oynamasını sağlayacak 
kaynakları artırarak, bütün fmansal kuruluşların faiz oranları ve döviz kurlarını 

etkileyen politikaları ve diğer faktörleri öngörme ve izleme konusunda daha aktif 

olmaya zorlanmaları şeklinde planlanmış, bu amaçla RBNZ, zorlayıcı gücünü 
azaltma yaklaşımını benimsemiştir. Bu çerçevede fmansal piyasalardaki 

gelişmeler, bazı faktörlerle teşvik edilmiştir. Bu faktörler; kısıtlayıcı 
düzenlemelerin kaldırılması yoluyla aracılık faaliyetlerinin özendirilmesi ve 

örgütlenmiş fmansal kuruluşların örgütlenmemiş finansal aracılara kay bertikleri 
pazar payının tersine bir eğilimle yeniden artmasının sağlanması, kredilerin 
açılmasında sağlanan kolaylıklarla, özel sektörün daha fazla kredi talep etmesinin 

sağlanması, fmansal reform yoluyla yeni fmansal araç ve piyasaların teşvik 
edilmesidir. 

Yeni para politikası, bankacılık sistemindeki aşırı likiditeyi, merkez 
bankasındaki serbest tevdiat ile iskonto edilebilen kamu menkul kıymetlerini 

ALEXANDER W,E.. T.J.T. BAL1NO. C ENOCH. The Adoplioıı of İndircct Instruments of Monctarv 
Policv, IMF Occasional Paper. Washington DC. Jıınc 1995. Sayı 126. s. 58-59. 
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kullanarak etkilemeyi amaçlamıştır.103 Aşın likidite üzerindeki etkin kontrol, 
RBNZ’nin açık piyasa işlemlerinde orta vadeli iskonto edilemeyen kamu menkul 
kıymetlerini kullanması yoluyla, kamu açıklarının, kısa vadede para yaratımına 

neden olan bütçe etkilerinden de yalıtılmasını gerektirmiş, 1984-1988 geçiş 
döneminde RBNZ, piyasadaki likiditenin, bütçe açıklan, kamu harcama ve 

gelirlerinin mevsimsel dalgalanmaları, vergi reformları ve yabancı sermaye 
akımlarının etkilerinden yalıtılması ile fınansal sektördeki yapısal değişimlerin, 
likidite üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde durmuştur. Bu 
gelişmelerle, iskonto edilebilir menkul kıymetler ile hedeflenen likidite tanımında 

sık ayarlamalara gerek duyulmuştur. 

Aralık 1984-Aralık 1985 döneminde, vadesi altı aydan kısa kağıtlar iskonto 
edilebilirken, Nisan 1986’dan itibaren vade bir aya inmiş, 1988 Aralık ayından 
itibaren 28 gün ve daha kısa vadeli RBNZ bonoları iskontoya kabul edilmiştir. 

Iskontoya kabul edilen kağıtlar, mevsimsel kamu nakit hareketlerinin likiditeyi 
etkilenmesinden kaçınma amacıyla DİBS’lerden RBNZ bonolarına kaydırılmıştır. 

Aşırı likiditenin kontrolünde etkinliği artırmak amacıyla döviz kuru 
serbestleştirılmiştir. Yurtiçi likidite 1984-1985 yıllan arasında sermaye 

akımlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Faiz oranlan kontrollerinin kaldınlması 

ve 1984’te yapılan yüzde 20’lik devalüasyon büyük bir döviz akımına ve buna 

bağlı olarak likiditenin hızla artmasına yol açmıştır. Aşın likiditeyi emmek için 
hükümet kamu borçları satışına yönelik aktif bir programı uygulamaya koymuş ve 
ihale yoluyla satışlar RBNZ’in stoklamdaki hazine bonolarının satışlan ile 

desteklenmiştir. Bu durum 1985 yılının başında tersine dönmüştür. Yeni Zelanda 

Doları ile ilgili kısa dönemli olumsuz beklentiler dışarıya önemli sermaye çıkışına 

neden olurken yurtiçi likidite önemli ölçüde daralmıştır. 

1111 RNBZ iki öncelikli politika aracına sahiptir: Merkez bankasındaki serbset tevdiat ve iskonto edilebilir 
kaıııu menkul kıymetleri. Serbest tevdiat arzı daha çok APİ ile kontrol edilirken, iskonto edilebilir kamu 
menkul kıymetleri arzı aracı kurumlar vasıtasıyla kontrol edilmektedir. 
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Finansal sektörde sınırlamaların kaldırılması ve ekonominin reel tarafındaki 

düzenlemeler, faiz oranlan, döviz kuru, para, kredi ve fiyatlar arasındaki tarihi 
ilişkileri değiştirmiştir Bu durum, RBNZ’yi likiditenin seviyesini bazı temel 

göstergelerin çerçevesi içerisinde ayarlamaya yöneltmiştir. 1989’daki Merkez 
Bankası Yasası ile Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarı olarak 

belirlenirken, bu hedefe ulaşmak için merkez bankasına bağımsızlık verilmiştir. 

Bankacılık sektöründe rekabetin artırılması amacıyla yapılan en önemli 

reform sektöre giriş engellerinin kaldırılmasıdır. Sektöre girmek isteyen kuruluşlar 
için miktar sınırlaması kaldırılmış ve yetki alan kuruluşun banka gibi faaliyet 

gösterebilmesi sağlanmıştır.104 Uygulama ile banka sayısı 1987’de 4 iken 1990’da 
21’e yükselmiş ancak daha sonra 15’e düşmüştür.105 

Ayrıca, ödemeler sistemini rekabete açmak amacıyla, her kuruluşa RBNZ 

bünyesinde bir serbest mevduat hesabı açma izni verilmiş, özel bankalar 
faaliyetleri üzerindeki tüm sınırlamalar kaldırılmış, mevduatlara devlet garantisi 

uygulamasına da son verilerek gözetim sisteminin bir aracı olan mevduat sigortası 
kaldırılmıştır.'1,6 Son olarak RBNZ’ye geniş bir denetim ve bilgi toplama ile 
sistemden çıkışlar ve batmakta olan kuruluşların yemden yapılandırılmasına ilişkin 

olarak faaliyette bulunma yetkisi verilmiştir. 
Para politikası yaklaşımında dolaysız kontrollerden piyasa koşullarına göre 

işleyen araçlara geçiş, finansal piyasaların gelişmesinde ve derinleşmesinde teşvik 

edici bir etki yaratmıştır 107 

Bir finansal kuruluş banka olarak tescil edildiğinde, bankacılık hizmetlerini sunabilir. Bununla birlikle 
bankanın sorumlu ve yetenekli sahipleri olması, basiretli iş kurallarına göre çalışması, belirli bir sermaye 
miktarını muhafaza etmesi ve Merkez Bankası ile fonksiyonlarının yürütülmesi vc basiretli yönetim 
konularında işbirliği yapması şarttır. 
105 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALIN'O, C. ENOCH. The Adoptıon of İndircct Instruments of Monctarv 
Policv. IMF Occasıonal Paper, Washington DC. Junc 1995. Sayı 126. s 59-61 
106 Yeni Zelanda'da gözetim sisteminin amacının, finansal sisteme bir bütün olarak güveni korumak 
olduğu, yoksa mevduat sahiplerinin fonlarını korumak ya da kunımların batmasını önlemek olmadığı 
ifade edilmektedir. Merkez Bankası nın rolü piyasanın likiditesini kontrol etmek vc finansal kuruluşların 
durumlarım, sistemin genelinde problem yaratmalarını engelley ecek şekilde gözlemektir. 
107 CAPRIO G.Jr., P. HONOHAN, Monetarv Policv Instruments For Dcvclonmg Countrics. The Wor!d Bank, 
VVashinton D.C 1991, s. 109-112. 
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Biitçe açıklarının mer¬ 
kez bankası kaynaklarından 

finansmanı yerine iç piyasa¬ 

lardan finansmanına yönelin- 

mesi ile kontrollerin kaldırıl¬ 

ması. kamu menkul kıymet¬ 

lerinin ikincil piyasasının hızla 

gelişmesini sağlamıştır. 
Finansal derinleşmenin göstergesi olan Banka Parası/GSMH oranı 1985 

yılında yüzde 34.4 iken, özellikle 1988 yılından sonra hızla artarak 1996 yılında 
yüzde 90.6’ya yükselmiştir.108 

Şekil 3.29 

* International Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
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Şekil 3.3(1 

YENİ ZELANDA'DA DİBS-REESKONT FAİZ ORANLARI VE ENFLASYONUN GELİŞİMİ } 

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

_ TUFE . . DİBS FAİZ ORANI — REESKONT FAIZ ORANI 

Şekil 3.31 

YENİ ZELANDA EKONOMİSİNDE 1970-1996 DÖNEMİNDE GELİŞMELER [ 

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1 987 1989 1991 1993 1 995 

| CZD BUYUME ORANI . . CA Rl ,Ş A Ç / GSMH — BÜTÇE A Ç / GSMH 

Şekil 3.32 

I YE N İ ZELANDA’DA MALİ D ERİN L EŞ M~E~| 

1970 1972 1 974 1976 1978 1980 1 982 1984 1 986 1988 1 990 1 992 1 994 1 996 
1 97 1 1 973 1 975 1 977 1 979 1 981 1 983 1 985 1 987 1 989 1 991 1 993 1 995 

  BANKA PARASI/ GSMH 
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TABLO 3.11 YENİ ZELANDA'DA BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞL. BÜTÇE BANKA BANKA P. REESKONT DİBS DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI/ AÇIĞI/ PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
GSMH GSMH GSMH ORANI ORANI ABD $/ YZ$ ($) 

_.   

1970 3.7 -4 5 -19 202 6.5 7.0 5.5 1.120 2,308.2 2.81 
1971 2 5 -0.3 -14 19 9 16.5 10.3 7.0 5.5 1.136 2,721.9 2.85 

1972 4 4 2.3 -3.8 236 36.1 6.8 6.0 5.5 1.195 3,234,0 2.90 

1973 7.2 -2.2 -2.5 27 0 33.7 8.2 6.0 5 8 1 362 4,214.2 2 96 

1974 4.0 -25 8 -4 2 26 2 6.0 11.3 7.0 6.1 1.400 4,658.5 3.01 
1975 1.7 -12.9 -10.4 25 3 10 8 14.5 7.0 6.3 1.216 4,555.1 3.07 
1976 0.1 -5.7 -4.4 24 8 18.3 16.8 8.5 8.3 0 996 4,461.1 3 09 

1977 -2.7 -4.4 -5 4 27.1 14.7 14.6 10.0 9.2 0.971 4,539.7 3.11 
1978 -0.3 -2.8 -9 1 29 9 24.7 11.9 10.5 100 1.038 5,488.3 3 11 

1979 2.6 -4 3 -5.9 30 3 18.6 13.7 13 0 12.0 1.023 6,344.6 3.10 

1980 1.1 -4 2 -6.8 28 2 9.2 17.1 14.0 13 3 0 974 7,072.5 3.11 

1981 4.9 -3.3 -7.7 27.2 16.4 15.3 13.0 12.8 0.870 7,605.8 3.12 

1982 2.3 -4.1 -7.8 27 5 14.1 16.2 13.0 12.9 0.752 7,305.6 3.16 

1983 5.8 -1.9 -9.5 26.7 6.6 7.4 7.5 12.2 0.669 7,058,8 3.20 

1984 5.2 -4 7 -8.6 28 8 204 6.2 13.5 12.6 0.579 6,747.7 3.23 
1985 -0.2 -3.1 -4.8 33.2 32 6 15.4 19.8 17.7 0.498 6,633.6 3.25 

1986 3.3 -2.8 -3.8 34 4 24 9 13.2 24 6 16.5 0.524 8,346,8 3,28 
1987 0.6 -2.9 1.1 35.6 17.6 15.7 18 6 164 0 592 10,635 7 3 30 
1988 1,5 -1.9 2.1 28 8 (12.9) 6.4 15.1 13.5 0.656 12,628.0 3.32 
1989 -1.3 -2.6 4.3 41.1 49.0 5.7 15.0 12.8 0 599 11,976.7 3.33 
1990 -0.8 -1.3 4.3 70.2 74.0 6.1 13.3 12.5 0.597 12,063.5 3 36 

1991 -1.3 -1.0 2.1 81.9 16 3 2.6 8.3 100 0.579 11,502 8 3.41 

1992 0.7 -1.0 -2.3 80.8 4.0 1.0 9.2 7.9 0.538 11,162 8 3.44 
1993 6.0 -0.8 0.1 83 6 10.6 1.3 5.7 6.7 0.541 11,964.4 3 45 
1994 5.4 -1.7 0.8 81.6 3.3 1.7 9.8 7.5 0.594 13,734.0 349 

1995 2.8 -2.9 0.5 80 8 4.9 3.7 9.8 7.9 0.656 15,865.0 3.54 

1996 1.9 -2.2 5.5 90.6 176 23 8.8 8.0 0.688 17,276.7 3.57 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK -1980-1997-JULY NEW ZEALAND COUNTRY REPORT - 1997/11 



3.2.4 GÜNEY KORE 

G.Kore’de 1950 yılında Merkez Bankasının kurulmasıyla, 1940’lı yılların 

sonlarına dek Japon sisteminin etkisi altında sürdürülen bankacılık işlemleri 
değişmeye başlamıştır. 1961 yılında askeri müdahale sonrası ekonomide 5 yıllık 
kalkınma planları uygulanmaya başlanmış, kalkınma planlarının finansmanının 

sağlanması amacıyla fmansal sistem yeniden düzenlenmiştir Devlet eliyle turizm, 
tarım, sanayi, konut, ihracat alanlarında ihtisas bankaları kurulmuş, dış ticaret 

hacmindeki hızlı gelişmeye paralel olarak yabancı bankaların ülkede şube 

açmalarına izin verilmiştir. 

G.Kore para politikası uygulamasında dolaylı araçlar yanında doğrudan 

araçlar da kullanılmıştır. Bunlar, genel olarak doğrudan ve selektif kredi 

kontrolleridir. Her banka için ayrı ayrı belirlenen sabit kredi tavanları, banka 

fonlarının etkin tahsisinde genel uygulama talimatları bu uygulamalardan en 
önemlileridir. 1980 yılından itibaren doğrudan araçlardan dolaylı araçlara doğru 

bir geçiş süreci başlatılmış, 1980’li yıllarının ikinci yarısından itibaren dolaylı 
araçlar yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır 19 

1960’lı yıllarda mevcut bankacılık sisteminin ekonomik gelişme için yeterli 
kaynağı sağlayamaması üzerine devlet, banka dışı kuruluşlar ile menkul kıymetler 

piyasasının gelişmesini sağlamaya çalışmıştır. Banka dışı kuruluşlara bankalara 
göre daha yüksek faiz verme yetkisinin tanınması, toplam sistem içerisinde banka 

dışı kuruluşların 1971 yılında yüzde 15.1 olan payının, 1992 yılında yüzde 63.8'e 

yükselmesine neden olmuştur. Yapılan düzenlemelere bağlı olarak 1972 yılından 

itibaren menkul kıymetler piyasası hızla gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelere 
rağmen, 1992 yılına kadar yabancı yatırımcıların G.Kore’de ancak dolaylı tasarruf 

araçlarına (ülke fonları, kar sertifikaları) yatırım yapabilmesine izin verilmiştir 

1992 yılında yapılan düzenlemelerle yabancı yatırımcıların G.Kore menkul 
kıymetlerine doğrudan portföy yatırımı yapması serbest bırakılmıştır 

109 Standard And Poors, MMS International Guıdc to Central Banks. The Bank of Korca 
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1960 ve 1970’li yıllarda G.Kore’nin gelişmesinde devlet denetiminde 
uygulanan 5 yıllık kalkınma planları önemli etkide bulunurken, ekonomi 

büyüdükçe devletin ekonomideki etkinliği azalmaya başlamıştır. Bu nedenle 

1980’lerin başında piyasa ekonomisine geçiş yönünde geniş kapsamlı bir yapısal 
düzenlemeye başlanmış ve bu çerçevede fınansal sektörde rekabeti artırıcı ve 

liberalizasyona yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 1982 yılında genel Bankacılık 

Kanununda yapılan değişikliklerle bankalara mevduat ve kredi işlemlerinde daha 
büyük serbesti tanınmıştır. 

Bankacılık sektörünün liberalizasyonunda en önemli gelişme, 4 büyük kamu 
bankasının özelleştirilmesi ile sağlanmıştır. Kamu bankalarının özelleştirilmesi 

1983 yılında tamamlanmıştır. 

Yurtiçindeki bankaların bankacılık deneyimlerini ve yönetim tekniklerini 

geliştirmek amacıyla, 1981 yılından itibaren 34 yabancı bankanın şube açmasına 
izin verilmiştir. 

Bankaların fon işlemlerindeki serbestliğini artırmak amacıyla, dolaysız para 
politikası araçlarından dolaylı araçlara geçiş başlatılmıştır. Bu amaçla, kredilerin 

kontrolünü sağlayan kredi tavanları, tercihli kredi faiz oranlan 1982 yılında 
kaldırılmıştır. 1984 yılında bankaların müşterilerinin kredi değerliliğine göre faiz 

oranı belirleyebılmelerine olanak sağlanmıştır. Faiz oranlarının serbestleştirilmesi 

amacıyla, garantisiz firma senetlerinin bankalararası teklif ve talep oranlanndaki 
tavanlar kaldırılmıştır. 1988 yılında banka kredilerinin ve banka dışı fınansal 

aracıların faiz oranlan serbest bırakılmıştır. 

Finansal sistemde rekabetin artırılması amacıyla, 5 yeni ticari banka 
kurulmuştur. Banka dışı fınansal aracılann piyasaya giriş koşullannın 1982 yılında 

hafifletilmesi ile birlikte bu kuruluşların sayısı hızla artmıştır. 

1970’lere kadar, para politikası, parasal büyüklüklerin ve yurtiçi kredilerin 
kontrolü amacıyla temel olarak zorunlu karşılıklar ve diğer doğrudan araçlar ile 

yürütülmüştür. Özellikle 1978-1981 yılları arasında parasal kontrolde bankalar için 
sabit kredi tavanları en önemli araç olarak kullanılmıştır. 1982’de bankalara kendi 
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portföylerinin yönetiminde serbestlik sağlama kararı verilmiştir. Doğrudan 

kontroller (kredi kontrolleri gibi) yerine reeskont kredileri ve zorunlu karşılık gibi 
dolaylı kontroller sisteme dahil edilmiştir. Bu gelişmelerin de etkisiyle G.Kore 

Şekil 3.33 

GÜNEY KORE EKONOMİSİNDE 1970-1996 DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

■ BÜTÇE AÇ./GSMH — CARIİŞ. AÇ/GSMH ■ ■ BÜYÜNE ORANI 

ekonomisi 1970-1996 yıllan arasında 1980 yılı hariç sürekli olarak yüksek oranda 

büyüme göstermiştir.110 
Kore Bankası, bankacılık sisteminin likiditesini etkilemek için reeskont 

politikası uygulamaktadır. Ancak, G Kore’de ekonomik gelişmenin çok hızlı 

olması ve reeskont kredileri faiz oranlarının mevduat faiz oranlarına göre sürekli 

olarak düşük olarak belirlenmesine bağlı olarak bankaların Kore Bankasından aşırı 
kaynak talebi nedeniyle, reeskont oranındaki değişmelerin kredi talebi üzerindeki 

etkisi çok sınırlı kalmıştır. Reeskont politikası, oranların belirlenmesi ve reeskonta 

sunulan senetler ile arzedilen fonlar üzerine kurulmuştur. Kore Bankası, bankalara, 

reeskont yoluyla ya da bankaların belirli fınansal varlıklarım esas alarak kredi 

açmaktadır. Uygun firmalarca çıkarılan ya da Kore Kredi Garanti Fonu tarafından 
garanti edilen ticari senetler, Kore Bankasında reeskonta kabul edilir. 

"" İmcmatıonal Financial Statistics Yearbook. IMF. 1996. 
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Ayrıca geçici 

finansman açıklarında ya 
da tercihli finansmana 

katılımlarda bankalara 

genel krediler açılmakta¬ 

dır. Bu kredilerin faiz 

oranı, cezai faiz oranı 

olarak kabul edilmektedir. 

1994 yılı Şubat 

ayma kadar, Kore Bankası, bankaların küçük ve orta ölçekli firmalara ve ihracata 
açtıkları kredilerin bir oranı olarak kredilerini otomatik olarak artırmıştır. Bu 

nedenle, Bankanın likidite kontrolü bir ölçüde sınırlanmıştır. 

Banka 1994 yılında reeskont politikasını revize etmiştir. Yeni uygulamada, 
parasal kurul ekonomik ve parasal koşulları gözönüne alarak, Kore Bankasının, 
bankalara açabileceği toplam kredi miktarını üç ayda bir belirlemeye başlamışta. 

Banka bazında kredilerin dağılımı ise, ticari senet iskontosu, dış ticaret kredisi, 
rezerv durumu gibi unsurlardaki performansa göre belirlenmektedir. Her ay bu 

kredi tavanları banka bazında gözden geçirilmektedir 

Kore Bankası, kamu yükümlülüklerini gösteren, kamu tarafından garanti 

edilmiş menkul kıymetler ile banka tarafmdan parasal istikrar bonosu adı altında 

ihraç edilmiş araçları alıp satmaya yetkili kılınmıştır. 
Parasai istikrar bonoları, 1961 yılında Kore Bankası Kanunu ile ihraç 

edilmiş olup, bankaların rezerv pozisyonlarının kontrolünde önemli rol oynamışta, 

ûu bonoların koşulları Kore Bankası tarafından belirlenmekte ve açık piyasa 

işlemlerinde kullanılmaktadır. Bonolar para ve kredi gelişmelerine bağlı olarak 
vadesinden önce geri alınabilmektedir. Açık piyasa işlemlerinin kullanımı özellikle 

1986 yılından itibaren artmaya başlamıştır. 

Bu gelişmelere karşılık açık piyasa işlemleri G.Kore’de yeterince 

kullanılamamaktadır. Kore Bankası açık piyasa işlemlerinin diğer yönleriyle 

G KORECE RffiSKDNT VE rvEVDUAT ROİZCRMLSRİMN GBj: 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
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birlikte gerçek anlamda uygulanabilmesi amacıyla, parasal istikrar bonoları 

ihalelerini genele yaymış, banka dışı fmansal aracıların da bu piyasada işlem 
yapabilmelerini sağlamıştır. 

Kore Bankası Yasası gereği, zorunlu karşılıkların yüzde 50’yi geçmemesi 
kararlaştırılmış olmasına rağmen, aşırı parasal genişleme dönemlerinde bankaların 
mevduatlarındaki artışın tamamını karşılık olarak tutmaları konusunda Kore 

Bankası na yetki verilmiştir. 

Zorunlu karşılık politikasını güçlendirmek ve açık piyasa işlemlerine benzer 
yeni bir araç geliştirmek amacıyla 1967’de istikrar hesap sistemi başlatılmıştır. 

Sistemde Kore Bankası, bankaların bir kısım mevduatlarını Kore Bankası’na 

yatırmalarını zorunlu tutmuştur. Hesapta tutulan fonlara, zonınlu karşılıklardan 

farklı olarak faiz ödenmektedir. Her bankanın rezerv durumunu dikkate alarak 

seçici ya da esnek olarak yönetilen bu hesap, başlangıcından itibaren sık sık 

spekülasyonlara sebep olmuştur. 

Uygulanan yüksek zorunlu karşılık oranlarının bankaların karlılığını önemli 
ölçüde düşürdüğü, bu nedenle de bankaların batmasında 1979-1981 döneminde 

önemli rol oynadığı sık sık gündeme getirilmiştir. Birçok kez bankaların açığa 

düşmeleri ve yüksek ceza ödemeleri nedeniyle, Kore Bankası bankalara açıklarını 

kapatmalarını teminen krediler açmış, bu işlemler zorunlu karşılıkların etkinliğini 

azaltmıştır Bu nedenler dikkate alınarak, 1980’den itibaren zorunlu karşılık 

oranları düşürülmeye başlanmıştır. 

Para ve kredi hacminin kontrolünde zorunlu karşılıklar, açık piyasa işlem

lerine göre daha sık kullanılmaktadır. Mevcut karşılık oranları, mevduat türlerine 

göre, yüzde 3.5 ile yüzde 11.5 arasında değişirken, genel karşılık oranı yüzde 1 1.5’ 

dır. Zorunlu karşılıkların yüzde 25’ine kadar olan kısmı kasa olarak bulundurula-

bilmektedir. Bankalar zorunlu karşılık yükümlülüklerini yerine getiremediklerinde, 

ceza olarak açığa düşülen miktarın yüzde l’ini Kore Bankasına ödemektedirler. 

Uzun vadeli kredi ve mevduat faiz oranlarının 1988 yılında 

serbestleştirilmesinden önce, her türlü kredi ve mevduatın faiz tavanları para 
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otoriteleri tarafından belirlenmiştir. Tavan faiz oranlan, piyasa faiz oranlarından 

daha düşük olduğundan, kredi ve mevduatlara uygulanan faiz oranlan genellikle 

belirlenen maksimum oranlar olmuştur. 

Kaynaklann kalkınmaya yöneltilmesi amacıyla 1965 yılında vadeli mevduat 

faizlerinin yüzde 15’ten yüzde 30’a yükseltilmesi, faizlerle ilgili reformlann 
başlangıcı olmuştur. Buna ek olarak, 1965 yılında kredi faizleri yüzde 26 olarak 
belirlenmiş, aradaki fark Kore Bankası tarafından ödenmiştir.111 Faiz farkı 
uygulaması 1 Ekim 1965- 31 Mart 1996 dönemi boyunca sürdürülmüştür. 

1960’h yıllann ikinci yarısından itibaren enflasyon oranlarının düşmesi ile 

faiz oranları aşamalı olarak düşürülmüş ve faiz oranlarındaki bu düşüş firmalar 

üzerindeki faiz yükünü azaltırken, ihraç mallarında fiyat rekabetini artırmıştır. 
1978’den itibaren, faiz politikasında piyasa güçlerinin önemi artmaya 

başlamıştır. 1975-1978 döneminde sabit kalan faiz oranlan, 1978 yılında 4 puan, 
1980 yılında 6 puan artmlmış, mevduat faiz oranlan yüzde 24’e kredi faiz oranları 

yüzde 25’e yükselmiştir. Bu çabaların, petrol şoku nedeniyle ortaya çıkan 
enflasyonist baskıyı hafifletme ve kaynaklann etkin kullanımının sağlanması 

yönünde olduğu görülmektedir. 1980 yılının ikinci yansından itibaren enflasyon 
oranlan düşmeye başlamış, faiz oranlan da bu eğilimi izleyerek 1980 yılı sonunda 

yüzde 16’ya, 1982 yılında ise yüzde 8’e indirilmiştir. 
1984 yılı Ocak ayında faiz oranlarının serbestleştirilmesi yönünde ilk adım 

sayılabilecek, bankalara yüzde 10-10.5 aralığında müşterilerinin kredi değerliliğine 
göre serbestçe faiz uygulama serbestisi yürürlüğe girmiştir. Bu aşamayı güçlen¬ 
dirmek amacıyla, önce bankalararası para piyasasında faiz tavanlan, 1988 yılı Ara¬ 
lık ayında da krediler üzerindeki faiz tavanlan tamamen kaldırılmıştır. Ancak, 

1988 yılındaki bu reform, ekonomik faaliyetlerin ve enflasyonist baskılann çok 
arttığı bir dönemde yapıldığından, yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle yürürlükten 
kaldınlmıştır. 1993 yılında hükümet, fınans sektörünü de içerecek şekilde, doğru 

fıyatlandınlmamış kaynak tahsisinden kaynaklanan etkinsizlikleri ortadan kaldır- 

111 Türkiye’de bu uygulama Faiz Farkı İadesi adı altında 1984 yılına kadar uygulanmıştır. 

91 



raak için, fınansal serbestleşmenin sağlanması amacıyla 5 yıllık bir plan 
başlatmıştır. Bu planın bir bölümü olarak 4 aşamalı faiz serbestleştirme programı 

Şekil 3. 35 uygulamaya konmuştur. 
1993 yılında uygu¬ 

lanmaya başlanan progra¬ 

mın ilk aşaması çerçeve¬ 
sinde, tüm kredi faizleri, 

banka kredilerinin yüzde 
20'sini oluşturan ekonomi 

politikası amaçlı olarak 

hükümetçe belirlenen sek¬ 

törlere açılan krediler dışında serbestleştirılmiştır. Mevduat faizlerinin serbestleş¬ 

tirilmesinde daha yavaş bir seyir izlenmiştir. Öncelikle uzun vadeli mevduat 
faizleri 1993 yılında serbestleştırilmiştir. Daha sonra kısa vadeli mevduatların faiz 
oranları aşama aşama serbest bırakılmış ve 1996 yılı sonunda vadesiz mevduatlar 

dışındaki tüm mevduatların faiz oranları serbestleştirilmiştir. G. Kore'de uzun bir 
dönem boyunca faiz oranları kamu otoritesi tarafından belirlenmiş, ancak ree! faiz 

oranları 1970-1996 döneminde 74-75 ve 80-81 yıllarındaki petrol şoklarının 
yaşandığı dönemler haricinde sürekli olarak pozitif düzeylerde gerçekleşmiştir 

Şekil 3.36   
| GÜNEY KORE’DE MALİ DERİNLEŞME j 

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

  BANKA PARASI / GSMH 

G KORE DE MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE ENFLASYONUN GELİŞİMİ 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
I  
ı__TUFE - . \EVCLiAT FAİZ ORANI 
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LO 3. 

LAR 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1979 
1980 
1981 

1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 
MAK : I 

'DE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
CARİ İŞL. BÜTÇE BANKA BANKA P. REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
AÇIĞI/ AÇIĞI/ PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
GSMH GSMH GSMH ORANI ORANI VVON/ABD $ 

■ 

($) 

-7.1 -0.8 32 8 16 1 19 0 22 8 310.56 273 3 32 24 

-8.7 -0.3 32.1 20 8 13.4 16 0 20 4 347.15 295.7 32 88 

-3.4 -3.9 35 0 33.8 11.7 11,0 12.0 392.89 315 5 33.51 
-2 2 -0.5 36 8 36.4 3.2 110 12.0 398.32 396.0 34.10 

-10.2 -2.2 32 7 24.1 24 3 11.0 15 0 404.47 534.7 34.69 

-1.5 -2.0 31.3 28 2 25 3 14.0 15.0 484.00 589 4 35 28 

-1.1 -1.4 304 33.5 15.3 14.0 16.2 484.00 796.4 35 85 
0.0 -1.8 33.0 39 7 10 2 14.0 14 4 484.00 1,010.5 36.41 

-2.2 -1.2 33.0 35 0 14.5 15.0 18.6 484.00 1,341.4 36.97 

-6.5 -1.8 32.1 24.6 18.3 15.0 18.6 484.00 1,695.7 37.53 

-8.7 -2.3 34.1 26 9 28 7 16.0 19.5 607.43 1,587.1 38.12 

-6.8 -3.5 34.4 25 0 21.3 11.0 16.2 681.03 1,72.6.5 38 72 

-3.5 -3.2 38.1 27.0 7.2 5,0 8.0 731.08 1,814.8 39.33 
-1.9 -1.1 36.9 15.2 3.4 5.0 8.0 775.75 2,005.3 39.91 
-1.4 -1.2 34 8 7.7 2 3 5.0 9.2 805.98 2,181.3 40.41 

-0.8 -1.2 36.0 15.6 2.5 5.0 10.0 870.02 2,233.5 40.81 

4.5 -0.1 36.4 18.4 2.8 7.0 10.0 881.45 2,557.7 41.21 

7.6 0.4 36.7 19.1 3.0 7.0 10 0 822.57 3,205.1 41.62 

8.1 1.5 37.3 21.5 7.1 8.0 10.0 731.47 4,273.1 42.03 
2.4 0.2 39.6 19,8 5.7 7.0 10.0 671.46 5,190.3 42.45 

-0.7 -0.7 38.5 17.2 8.6 7.0 10.0 707.76 5,875.2 42.87 
-2.8 -1.6 39.1 21.9 9.3 7.0 10.0 733.35 6,751,5 43 27 
-1.3 -0.5 40.3 14.9 6.2 7.0 10.0 780.65 7,003.6 43 66 
0.3 0.6 42 3 16.6 4.8 5.0 8.6 802.67 7,507.8 44.06 

-1.0 0.3 43 8 18.7 6.3 5.0 8.5 803.45 8,505,9 44.45 

-1.8 0.3 44.2 15.6 4.5 5.0 8.8 771.27 10,068.5 44.85 

-4.6 -0.1 47.9 15.8 5.0 5.0 7.5 804.45 10,162.5 45.54 
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TABLO 3.13 SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN ARAÇ BİLEŞİMLERİ VE UYGULAMALAR 

ÜLKELER MUNZAM KARŞILIKLAR MEVCUT KOLAYLIKLAR 
İNGİLTERE Belirlenmiş yııkumluluklenn yüzde Gecelik nakit açığını kapatabilmek ıçtn 

0.35'i merkez bankasına yatırılır merkez bankası tarafından belirlenen 
faiz oranından gecelik destek 
Likidite sıkıntısı içindeki bankalar için 
son başvuru kaynağı 

ABD MMK. vadesiz mevduat üzerinden 

hesaplanıyor, fakat kanun diğer 
mevduat kategorilerinde de oranın 
uygulanabilmesine müsaade edi¬ 
yor MMK oranları nadiren değişir 
ve şu anda 51 9 milyon dolara 
kadar yüzde 3. üzerindeki miktar¬ 
lar için yüzde 10 

MANYA Tum mevduatlar, kayıtlı borç senetleri 
repo işlemleri, kapsamda Vadeli mev¬ 
duat için tasarruf mevduatında yüzde 

1 5. diğer 15. mevduat için yüzde 2. 
vadesiz mevduatta yüzde 2 oram 
uygulanmaktadır Para politikası aracı 
olarak kullanım eğilimi azalmaktadır 

ANSA Tum bankalar ile 1 yıla kadar vadeli tum 
mevduat kapsamda Sadece rezervlerin 
(banka kasaları dahil) aylık ortalaması 
baz alınmakta, faiz verilmemektedir 
Vadeli mevduata yüzde 0 5 vadesiz 
mevduata yüzde 1 Para politikası aracı 
olarak kullanılmaz 

Kısa dönemli likidite ihtiyaçları için 
borçlanma, piyasaya giriş FED tarafın¬ 
dan sıkı kontrollü. ıskonto oranı kısa 
kısa vadeli piyasa oranlarının altında, 
mevsimsel borçlanma, zorda olan tev¬ 
diat kurumlarına kredi açılması, son 
ikisine verilen kaynağa uygulanan faiz 
oranları piyasaya bağlantılı, yüksek 
olmayan miktarlar 

Özel sektör kağıdı ve hazine 
bonosu seçimi merkez bankasının 
ınsıyatıfınde olmak üzere reeskont 

kolaylığı Ayrıca teminat karşılığı 
Lombard Kredileri, teminatta özel sek¬ 
tör kağıtlarının kabulu 

Özel sektör kağıdı ve hazine 
bonosu seçimi merkez bankasının 
ınsıyatıfınde olmak üzere 5-10 gunluk 
repo kolaylığı Oran ınterbank oranının 
üstünde Önemli bir gösterge nadiren 
değiştirilir 

ARAÇLAR 
OIBS'lerı de kapsayan 
uygun nitelikteki araç¬ 
larla genellikle kesin 
alış ve satış, bazen de 
15 günden daha az 
vadeli repo işlemleri 

Vadesi gelmemiş ha¬ 
zine ve federal kuruluş 
kağıtları (bonolar, tah 
viller) 

Hazine bonosu ve kabul 
edilebilir özel sektör 
kağıdı 

Hazine bonosu ve kabul 
edilebilir özel sektör 
kağıdı 

PİYASA UYGULAMALARI 
PİYASALAR 

İkincil piyasalar aracılığıyla 
parasal yönetim 

Birincil piyasalar aracılığıyla 
para yönetimi yok 
Piyasa oranlarından ikincil 
piyasalarda doğrudan kağıt alım 
ve satımı 15 güne kadar repo 
anlaşmaları 

Gelişmiş dovız piyasaları 
yoluyla swap işlemleri 
Gunluk rezerv hareketlerinin 

kontrolü amacıyla repo ikinci 
el piyasaları 

Birincil piyasada arz yoluyla 
parasal yönetim yok Tum 
piyasa katılımcılarının DIBS- 
lerın ikinci el piyasalarında 
serbestçe işlem yapabilmesi 
Bankalarla özel sektör kağıdı 
ve hazine bonosu ile ters 

işlemler Bir ınterbank repo 
piyasası mevcuttur 

UYGULAMA 

Merkez bankası genelde 
günde 2 kez işlem yapar, 
ek işlemler günün sonraki 
saatlerinde ve önceden du¬ 

yurulan zamanlarda İşlem 
tarihi ve oranlarına ilişkin 
guçlu anons etkisi 

İkincil piyasalara girerken, 
FED sisteminin API yönetici¬ 
sinin repo anlaşmalarının 
teminatı, vadesi, zamanı, 
işleme girilecek kurumun 
seçimi hususunda seçme 
hakkı vardır 

Öncelikli olarak 1 ve 2 aylık 
ve önceden belirlenen tutar¬ 
lar üzerinden repo işlemleri 

Gerekli olduğunda dovız swap 
ve kamu mevduatlarının 
transferi Uygun senetlerle 
likidite yönetimi 

Haftada bir repo arz 
işlemi 7 gun vade, oran 
önemli bir gösterge Hazine 
bonolarıyla gunluk serbest 
işlemler Gunluk çift taraflı 
gecelik ters ışlemler(lıkıdı- 
te ayarlamaları ya da faiz 
kontrolü amacıyla) 

1957de başladı faiz ödenmiyor son 
bir kaç yılda nadiren değişiklik yapıl¬ 
mıştır 

Özel sektör tahvili ve Birincil piyasayla para yönetimi 
kağıtları DIBS'ler ve yok bankaların elindeki ticari 
mevduat sertifikaları senetleri para piyasası dealer- 

ları aracılığı ile alım Merkez ban¬ 
kasına ciro edilen ticari senet¬ 
lerin para piyasalarına satışı 
Malı sektör firma ve sigorta 
kurumlarıyla değişik kağıtlar¬ 
la repo-ters repo anlaşmaları 
Doğrudan DIBS alımı 

ALEXANDER W E , T J T BALINO. C ENOCH. The Adoptıon of Indırect Instruments of Monetary Polıcy IMF Occasıonal Paper VVashıngton DC 
DEUTSCHE BUNDESBANK Monetary Polıcy Regulatıons Banking Regulatıons 3 Aprıl 1996. Bundesbank 
BANK OF ENGLAND, Operatıons ın the Sterlıng Money Market Bank of England Ouarterly October 1988 

Iskonto kolaylığı bankacılığın yemden 
finansmanının V« unu karşılar ıskonto 
oram para piyasası oranlarının altındadır 
her banka için 3 aylık tavanlar belirlen¬ 
mektedir. ancak merkez bankası her 

bankanın kullanacağı miktarı hergun 
yemden belirler ve bu avansları her an 
isteme hakkını saklı tutar 

Uygulamalar kağıdın turune 
gore değişir repo- ters repo 
genelde ihaleyle yapılır 
ticari senetlere ilişkin işlem¬ 
ler bankalararası ticari senet 

piyasasında oluşan oranlar¬ 
da merkez bankası tarafın¬ 
dan satışı yapılan DIBS'ler 
malı kurumlara rotasyon yolu 
ile piyasa oranından satılır 

June 1995 Sayı 126 

DİĞER ARAÇLAR 

1991 yılına kadar ban¬ 
kaların kredi kararları¬ 
nı etkilemek amacıyla 
ikna yolunun özel bir 
turu olarak "wındow 

guıdance" yöntemi 
Faiz oram kontrolleri 

ile ilgili kalan bazı 
önemsiz kontroller 

tamamen kaldırıldı 



TABLO 3.13 SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN ARAÇ BİLEŞİMLERİ VE UYGULAMALAR 

ÜLKELER MUNZAM KARŞILIKLAR MEVCUT KOLAYLIKLAR 

Peso cinsinden vadesiz mevduat için yüzde 
9. peso vadeli mevduat için yüzde 3 6 DTH 
lar için yüzde 30 Peso mevduat için Peso 
DTH'ları içirt yabancı para cinsinden Vadeli 
mevduat karşılıklarına faiz uygulanır Mevduat 
bazı her ayın 9‘u ve izleyen ayın 8'ı arasında 
da günlük ortalamalar alınarak hesaplanır 
Hesap ortalamalar üzerinden tamamlanır 

Yok 

Y.ZELANDA Yok 

Likidite temininde son başvuru kaynağı olarak rees¬ 
kont kredisi uygulaması butun bankalar yararlana 
bilir ancak gunluk bazda ve ayın bir gününde kul¬ 
lanılır Bankalar, bankalararası piyasadan varlık¬ 
larının yüzde 10'undan fazla borçlanamaz 

Acil borç verme kolaylığı, sık kullanılmaktadır 

28 gunun altındaki vadelerdeki merkez bankası 
kağıtlarıyla otomatik reeskont, ceza oranı aynı 
vadeler için piyasa oranının üstünde, ceza oranı 
ve reeskonta kabul edilen kağıt toplamı politika 
parametresi olarak kullanılır 

ARJANTİN Bütün bankalar ve mevduatlar kapsamda 
vadesiz mevduatlara yüzde 43. 30-59 gün 
vadeli mevduata yüzde 3, 60 günden uzun 
vadeli mevduata sıfır karşılık uygulanır Mun¬ 
zam karşılıkların yüzde 30‘luk kısmı mevdu¬ 
atın para cinsinden farklı bir para birimi ola¬ 
rak tutulması mümkün Karşılıklara faiz yü¬ 
rütülmüyor Haftalık ortalama hesaplanıyor 
Kasalardaki nakit karşılık kapsanmıyor 

ENDONEZYA Tüm mevduata 1988'den ben yüzde 2 
gibi tek oran; 1988'den once bankaların 
eşitsiz likidite dağılımı nedeniyle oran 
yüzde 15'te sabit tutulmuştur 

Tüm bankalar ve sadece zloty mevduatlar 
kapsamda Banka kasaları için yüzde 50' 
50 ye varan oran, baz/rezerv ortalaması 
yok. faiz ödenmiyor, vadesiz mevduat için 
yüzde 23. vadeli mevduat için yüzde 10. 
oranlar çok sık değişmiyor 

Likidite temininde son başvuru kaynağı olarak 
reeskont kredisi uygulaması. bankaların net 
değerim aşamamakta. aktif olarak kullanılmamakta 
ve en fazla 30 günlük vade ile yapılmaktadır 

1984 de 2 ıskonto yöntemi yaratıldı, bin geçici likidite 
darlığı, diğeri de vade uyumsuzluklarında bankalara 
yardımcı olmak için, para ve ınterbank piyasasındaki 
krizden etkilenen bankalara likidite sağlamak için 
1985 te özel kısa sureli kısa reeskont kolaylığı getinl- 
dı 1 yıl içinde özel uygulama için ödeme yapma zorun¬ 
luluğu 1985-1987 arası standartlaştırılmış banka ka- 
bullu senetler karşılığında özel reeskont tavanı(SBPU) 

Hazme bonosu karşılığı Lombard. sermayenin yüzde 2 
-4 oram kadar katılım 3 ay vade, piyasa faiz oranlarını 
genelde aşmayan oran Reeskont kredilerinin vadesi 
3 ay, kredi limiti lombard lımiöennın altında, Lombard 
oranından düşük faizle işlem Önceki merkezi kredıle- 
in orta vadeli yemden finansman kredilen. oran 
Lombard oranının üstünde.    

ARAÇLAR 

Merkez bankasının değişik vade¬ 
lerdeki endeksli araçları (30 gun 
ile 20 yıl arasındaki geniş bir yel¬ 
pazedeki PRCB'ler) 
Hazine Bonoları 

Hazine Bonosu( CETES) 28. 91 ve 
181 gun i ve 2 yıl. uzun vadeli dev¬ 
let tahvili (BONOS). kalkınma tahvı- 
lı(BONDES) 1 ve 2 yıl vadeli TEFE' 
ye endeksli 3-5 yıl vadeli bonolar 
(AJUSTABONOS) yabancı paraya 
endeksli 91 ve 182 gun ve 1 yıl va¬ 
deli bonolar (TESOBONOS) 

Kamunun borç yönetimi ile 
DIBS kullanarak para politika¬ 
sı uygulaması ayrılığı var (se- 
peratıon) Garantili borçların 
bankalara sunulması temel po¬ 
litika aracı Ayrıca, düzenli ve 
mevsimsel hazine bonosu, 

gunluk özel garantili olmayan 
kredi arzı ve merkez bankası 
bonolarının alış satışı 

Yabancı para üzerinden 
çıkarılmış hükümet bonoları 

1984'de çıkarılan merkez 
bankası sertifikaları (SBI). 
1985 te SPBU'lar eklendi 

Hazine bonoları (merkez ban¬ 
kası bonoları Ocak 1992 de 
son buldu). likidite yönetimi 
amacıyla değil Hazînenin 
finansmanı amacıyla ihraç 

PİYASA UYGULAMALARI 
PİYASALAR 

Esas olarak birincil piyasa¬ 
lar Şılı Merkez Bankası 
kısa bir sure once kısa vadeli 
repo yapmaya başladı 
Bankalar ve sosyal güvenlik 
kurumlan asıl katılımcılar 

Sigorta şirketleri 1993’ten 
ben katılıyor 

Likidite yönetimi için kullanıl¬ 
mayan CETES ve BONOS 
için birincil piyasalar 
CETES için ikincil piyasa 

Hükümetin gunluk nakit gııişlerinin 
lerının, bankacılık sistemine gece¬ 
lik olarak kullandırması amacıyla 
gunluk sürekli ve değişen oranlar¬ 
dan ihaleler Hazine bonoları ve 
merkez bankası bonolarıyla gunluk 
ve periyodik API Merkez Bankası 

bonoları bankaların Merkez Banka¬ 
sına ıskonto ettirebildikleri tek finan- 

sal araçtır Merkez bankası bonosu 
ihalesi haftada 2 kez yapılmakta 
Interbank piyasası 

UYGULAMA 

İki tıp ihale 90 günden duşuk 
vadeli kağıtlarda ihale Merkez 
Bankasının bildirdiği oranlarda 
Diğer vadelerde merkez bankası 
miktar belirler katılımcılar oran 
bildirirler 

CETES ikincil piyasasında 
doğrudan işlemler 'nterbank 
piyasasında ters işlemler 
Merkez Bankası zaman zaman 

bankalara mevduat sertifikası verir 

SBI'lar için birincil piyasa 
ihaleleri. 1987'den beri günlük 
repo işlemleri için SBI 
ve SPBU'lar kullanılıyor 

Birinci el ihraçlarla likidite 
yönetimi yok ikincil piyasa 
yok Hazine bonolarıyla önce¬ 
likli dealer'larla ters işlemler 

İhale yoluyla haftada ıkı kez 
merbank kağıtlarının satış* 
ihale yoluyla, gereken vade¬ 
lerde mevsimsel hazne bo¬ 
nosu günlük satışları Ihaie 
ile işleme konu olan kağıtların 
nominal değerlerinin altında gunluk 

repo türü işlemler İhale ıe gunluk 
hazine nakitlerinin ınale yolu 
ile satışı 

Devlet tahvilleri ile ters işlemler 
Merkez Bankası, bir faiz bandı 
içinde hareket etmektedıı Merkez 
Bankası taban faizden repoyla kağıt; 
satıp tavandan alır, amaç faiz1 
oranlarındaki dalgalanmaları azalt¬ 
maktır 

1984'den beri SBI'lar için haftalık 
ihale. 1987den beri SBI ve SPBU'lar 
la haftalık repo anlaşmaları için gün¬ 
lük ihale. 1989'un sonlarından itiba¬ 

ren 15 bankanın SBI basımı ve hafta¬ 

lık ihalelerde dealer'lık ve isindi piya¬ 
salarda piyasa yapıcılık(marketj 
maker) için bir sendikasyorı oluştur¬ 
maları Kamu mevduatı diğer araçtır ! 

Tek fiyat uzennden düzenlenmiş ter¬ 
sine işlemler, ihale bedeli aynı gun 
Ödeniyor. 1-14 gün arası vade nomi¬ 
nal değerden ödeme Merkez Banka¬ 
sının hükümete açtığı kred.nın steri¬ 
lizesi için büyük miktarlı ters repo 



4. TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE 
UYGULAMALARI 

Türkiye’de ekonomik politikaları ve bu kapsamda uygulanan para 
politikalarım üç dönemde incelemek mümkündür. Bu üç dönem esas itibariyle 

Dünya’da da ekonomik politikaların önemli ölçüde değiştiği dönemlerdir. 
1960-1980 Dönemi: İkinci Dünya ve Kore savaşları sonrasında Dünya’da 

tarım ve hammadde fiyatlarının önemli ve sürekli düşüşler kaydetmesi, sa¬ 
nayileşmesini tamamlayamamış ülkeleri son derece olumsuz etkilemiş, bu durum 

karşısında içe dönük, ithal ikameci politikalar önem kazanmış ve uygulanmaya 
başlanmıştır. Türkiye de bu gelişmelere bağlı olarak 1961 yılından itibaren planlı 

kalkınma modelini tercih etmiş, karma ekonomik modeli esas alarak istikrarlı ve 

hızlı büyümeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede, içe dönük politikalarda sanayileşme 

ve kendi kendine yeterlilik kapsamında; önemli ara malları dışında yerli üretimin 
yabancı rekabete karşı korunması ve ihracatı teşvik için vergi iadesi ve düşük faizli 

kredi olanaklarının sağlanması esas alınmıştır. Sanayileşmenin büyük ölçüde 

KtTTer kanalıyla yapılması temel öncelik olarak belirlenmiştir. 1960-1970 

döneminde bu politikalar başarıyla uygulanmış, ancak artan carı işlemler açığı 

nedeniyle 1970 yılında döviz darboğazına girilmiştir. 1970 yılında Türk Lirası 
yüzde 66.7 oranında devalüe edilmiş ve dış ticaretteki olumlu gelişmelerle 

ekonomide döviz rezervleri artmaya başlamıştır. 1974 yılında yaşanan petrol şoku 

özellikle gelişmiş batı ülkelerinde enflasyonla birlikte üretimde gerilemelere yol 
açarken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı gelişmekte olan ülkeler, petrol 

şokunun yarattığı etkileri uzun bir zaman aralığında çözmeyi denemişlerdir. Bu 

süreç içinde Türkiye"2, petrol şokunun doğurduğu dış ödeme açığını rezerv 
hareketleri ve kısa vadeli dış borçlanma ile finanse etmiştir. Bu kapsamda döviz 

politikalarında değişiklikler yapılmaya başlanmış; ilk olarak 20 Eylül 1974 

tarihinde belirtilen şartları haiz bankalara belirlenen limitler dahilinde döviz 

"* Ayrıca, Türkiye 1974 yılında Kıbrıs barış harekatını da gerçekleştirmiştir 
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pozisyonu tutma, döviz kredisi verme ve faizli döviz mevduat hesabı açma yetkisi 

verilmiş ve uygulama 1975 yılı Mart ayında başlamıştır. 1976 yılında, özellikle 
Almanya’da çalışan işçilerin tasarruflarının değerlendirilmesinin sağlanması 

amacıyla Dresdner Bank aracılığıyla kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı 
uygulaması başlatılmıştır. 1977 yılında yetkili bankaların öngörülen bazı malların 

ithalatı ile kabul kredili ithalatın finansmanını kendi döviz pozisyonlarından 
yapabilmeleri imkanı sağlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda petrol şokunun 

gerektirdiği uyarlama mekanizmasının işletilmesi 1978 yılma kadar 
ertelenebilmiştir. Ancak, bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak cari 

işlemler hesabı açıklarının artması, kamu açıklarının kontrol altına alınamaması, 
çalışma barışının bozulması ve aşırı sübvansiyonlar ekonomide aşın likidite 

genişlemesine yol açarak enflasyonist baskılann artmasına neden olmuştur. Kısa 
vadeli dış borç yükü hızla artarken, ihracatta önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

1978 yılında başlatılan uyarlama süreci çerçevesinde ekonomik istikrar 
önlemleri uygulamaya konulmuştur. Faiz oranlan artınlmış, Merkez Bankası 

kredileri azaltılmış, TL devalüe edilmiştir. Ancak, ihracat artmlamadığı ve dış 
kaynak bulma olanakları daraldığı için, bu uyarlama mekanizması, dış ödeme 

açığının ithalatın kısılması yoluyla azaltılması yönünde işlemiştir. Ara mallan ve 
yatırım malları ithalatının kısılması ise bir yandan sanayide kapasite kullanım 
oranını düşürerek sanayi üretiminin gerilemesine, diğer yandan da yatınmlann 

düşmesine ve işsizliğin artmasına neden olmuştur. Türkiye bu ekonomik yapı 
içinde 1979 yılında ikinci petrol şokunun etkilerine maruz kalmıştır. Başlangıçta 
bu şok da piyasalara yansıtılmamaya çalışılmış ve sonuçta 1979-1980 döneminde 

bu problemler ekonomiyi büyük bir döviz darboğazı içine sokmuştur. 
1960-1980 döneminde para, faiz ve döviz kuru politikaları, bütün bu 

gelişmeler çerçevesinde iç talep artışına dayalı kalkınma stratejisinin araçları 
olarak kullanılmışlardır. Faiz ve döviz kurları sabit tutularak, kaynaklar selektif 

kredi politikaları çerçevesinde Yıllık Programlarda belirtilen öncelikli yatınmlann 
finansmanında kullanılmıştır. 
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Bu çerçevede, para 

politikaları genel olarak 

reeskont politikaları ve 

zorunlu karşılık uygula¬ 

maları ile yürütülmeye 

çalışılmıştır Kısa vadeli 

selektif reeskont kredileri 

yanında, kaynakların uzun vadeli yatırımlara yönlendirilebilmesi amacıyla Merkez 

Bankası orta vadeli reeskont kredileri açmaya başlamıştır. Ayrıca, bankaların da 

kaynaklarının bir kısmını orta ve uzun vadeli kredilere ayırmaları zorunlu 
tutulmuştur. 

1980-1988 Dönemi: 1979-1980 yıllarında meydana gelen ikinci petrol 

şokunun etkilerini bertaraf etmek için, özellikle sanayileşmiş ülkelerde uygulanan 

sıkı para politikaları, reel faizleri yükseltmiş, ağır ödemeler dengesi ve dış borç 

problemleriyle karşılaşan gelişmekte olan ülkeler ise bu problemi aşmak için 

ihracata dayalı büyüme modellerine geçmeye başlamışlardır. Ekonomide 
Keynesyen politikalar yerine Parasalcı politikalar tercih edilmeye başlanmıştır. 

Bankacılık sisteminin faaliyetlerini kısıtlayan, faiz oranları tavanları, kredi 

limitleri, malı piyasalara katılım engelleri gibi konularda düzenlemelere gidilerek 

daha liberal uygulamalar başlatılmıştır. Risklerin azaltılması amacıyla yem mali 

araçlar yaygınlaştırılmaya başlamıştır. 
Türkiye bu gelişmeleri gözönüne alarak içinde bulunduğu ekonomik 

bunalımdan çıkmak amacıyla 24 Ocak 1980 Kararlarını uygulamaya koymuştur. 

Değişim sürecinin başlamasını sağlayan bu önlemlerle; öncelikle enflasyonun 
kontrol altına alınması, ihracatın artırılması, kaynak kullanımında etkinliğin 

artırılması, büyümenin ihracatın öncülük ettiği bir sanayileşme politikası ile 

gerçekleştirilmesi ve ekonominin uluslararası rekabet ortamına uygun dinamik bir 
yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Başlangıçta ekonomideki makro 

dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak alman kararlar daha sonra ekonomide 

Şekil 4.1 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

■ ■ CARİ İŞ.AÇ./GSMH —. BÜTÇE AÇ./GSMH —BÜYÜME ORANI 
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liberalleşme politikalarına dönüşmüştür. Bu çerçevede dış ticarette, mali 

piyasalarda, uluslararası sermaye hareketlerinde devletin müdahalesini azaltmaya 
yönelik tedbirler alınırken, kaynak dağılımında piyasa güçleri ön plana geçirilmeye 

çalışılmıştır. İhracat teşvik edilmiş, kur ve faiz politikaları gerçekçi ve esnek hale 
dönüştürülmüş, ithalat serbestleştirilmiş, sanayide kamunun payını azaltıcı ve 

yabancı sermayeyi teşvik edici politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Alınan bu 
tedbirler sonucunda büyüme hızı yeniden yükselmiş, tasarruflar artmaya 

başlamıştır. 
1980-1988 döne¬ 

minde para politikası da 

önemli ölçüde değişmiştir. 

30 Sayılı Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkın¬ 

da Karar çerçevesinde, 

döviz kurlarının serbest¬ 

leştirilmesi sürecinde önce 

Merkez Bankası günlük kur belirlemeye geçmiş, ardından bankalara bu kurların 
belli oranları çerçevesinde kurlarını serbestçe belirleyebilme olanağı sağlanmış ve 
son olarak bankaların döviz kurlarını serbestçe belirleyebilmelerine izin verilmiştir. 

Ancak, 1986 yılında kurlar üzerinde oluşan baskılar nedeniyle Merkez Bankası 
kurları yeniden günlük olarak belirlemeye başlamış, bankalara da satış kurlarında 

en fazla Merkez Bankası kurunu uygulayabilme izni verilmiştir. Döviz 

bulundurma, döviz tasarruf hesabı açma, yurtdışında yerleşik müteşebbislerin 
Türkiye'de elde ettikleri kar ve benzeri gelirleri yurtdışına çıkarmaları hususlarında 
kısıtlayıcı engeller kaldırılmıştır. 

Kaynak tahsisinde etkinliğin artırılması amacıyla kredi ve mevduat faiz 
oranları serbest bırakılmış, ancak mevduat faizlerinin serbestleştirilmesi uygulama¬ 

sında aksaklıklar meydana gelmiştir. Mevduat faiz oranları serbest bırakıldıktan 
sonra banker kuruluşlarının faiz oranlarım bankaların uyguladıkları faiz oranlarının 

Şekil 4.2 
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çok üzerinde belirleyerek fonların önemli bir kısmını toplamaları ve bu fonların 

etkin kullanılamaması 1982 yılında banker krizine yol açmış, fınansal sisteme olan 

güven sarsılmıştır. Bu serbestleştirme deneyiminden sonra mevduat faiz oranları 

1983 yılı sonunda tekrar Merkez Bankası tarafından belirlenmeye başlanmıştır. 
Reeskont kredilerindeki çeşitlilik azaltılarak ihracata yönelik reeskont 

kredilerine öncelik verilmeye başlanmıştır. 
1986 yılı para politikası uygulaması yönünden bir geçiş döneminin 

başlangıç yılı olmuştur. Para politikasında özel ve kamu kesiminin portföy yapısına 
doğrudan müdahale yerine, toplam rezervlerin kontrolüne yönelik para ve kredi 

politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Kamu finansman açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmasının 
likidite üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle, finansmanın iç borçlanma ile 

karşılanması çerçevesinde Mayıs 1985 tarihinde Hazine, ihaleli bono ve tahvil 

satışına başlamıştır Disponibilite ve munzam karşılıklar daha etkin şekilde 

düzenlenmiştir. Reeskont politikasının yalnızca orta vadeli kredilerle 

sınırlandırılması ve otomatik kredi temin mekanizmasının ortadan kalkması, 

bankaların nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiştir. Bu 

mekanizma Nisan 1986’da uygulamaya konulan bankalararası para piyasasıdır. 
Rezerv fazlası ve ihtiyacı olan bankaları karşı karşıya getirerek, bankaların rezerv 

yönetimini kolaylaştıran Bankalararası para piyasası, ayrıca, Merkez Bankası’nın 
bu piyasayı faiz ve işlem hacmi olarak izlemesine ve para politikasını 
yönlendirmesine de olanak sağlamıştır. Bu önlemlerle mevduat bankaları 

rezervlerinin izlenmesi, rezervlerin açık piyasa işlemleri ile yönetilmesinde ilk 

adım olmuştur. 

1986 yılında bankacılık sisteminin gözetim ve denetiminin daha etkin olarak 

yapılabilmesi amacıyla tek düzen hesap planı uygulamaya konulmuş, sermaye 
piyasasının gelişmesi amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası faaliyete 

geçirilmiş, banka bonosu, finansman bonosu, banka garantili bonolar gibi yeni 
araçların sisteme kazandırılmıştır. Döviz piyasalarında istikrarın sağlanması 
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amacıyla zorunlu döviz devirleri, döviz pozisyonu, likidite oranı ve kur riski oranı 

ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
Bütün bu gelişmeler açık piyasa işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli 

altyapıyı hazırlamış ve 4 Şubat 1987 tarihinden itibaren açık piyasa işlemleri de 

para politikası aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Açık piyasa işlemlerinin 
kamu kağıtları ile yapılabilmesi, Devlet Tahvilleri için ikincil piyasanın 

oluşturulmasına ve iç borçlanmanın günün koşullarına göre yürütülmesine de 
katkıda bulunmuştur. 1987 yılında menkul kıymet yatırım fonu, gelir ortaklığı 

senedi, dövize endeksli senetler ve kar/zarar ortaklığı senetleri gibi yeni mali 

araçlar sisteme kazandırılmıştır. Özel kesim tahvillerinin faiz oranlan serbest 
bırakılmıştır. 

1987 yılında ekonomide kamu tarafından üretilen mal ve hizmederin fiyat 
ayarlamalarının gecikmesi sonucunda kamu açıklanmn büyümesi ve enflasyonun 

yükselmesi, yıl sonuna doğru mali piyasalarda dengesizliklerin artmasına yol 
açmış, Türk parasından kaçma eğilimi başlamıştır. Ekonomideki dengesizlikleri 

giderebilmek, TL cinsinden tutulan tasarruflann çekiciliğini artırmak, ithalatı 
frenlemek, ihracatı tekrar canlandırmak ve kamu harcamalarını kısarak 

ekonomideki aşırı ısınmayı soğutmak amacıyla 4 Şubat 1988 tarihinde yeni 

önlemler uygulamaya konulmuştur. Faizler yükseltilmiş, ihracat teşvik edilmiş, 
kamu malları fiyatları artırılmış, kamu açığının kapatılması amacıyla kamu 

yatırımları kısılmıştır. Bu önlemler sonucunda imalat sanayinde durgunluk 
başlamış, cari işlemler dengesi fazla vermiştir. Ancak, yılın ikinci yansında 
enflasyon yükselmiş, mali piyasalarda dengeler bozulmuş, TL yeniden baskı altına 

girmiştir. Bu dengesizlikleri giderebilmek amacıyla Ekim 1988’de mevduat 
faizleri serbest bırakılmıştır. Ancak faizler hızla yükselmiş ve ekonomide 

durgunluğun 1989 yılına sarkmasına neden olmuştur. 
Döviz kurlarının piyasa koşulları altında belirlenmesi ile bankacılık 

sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanımını sağlamak ve Merkez 
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Bankasının kur politikasına yardımcı olmak amacıyla, Merkez Bankası bünyesinde 

döviz ve efektif piyasaları açılmıştır. 

1989 sonrası dönem: 1980’li yıllarda piyasa ekonomisi ağırlıklı ve dışa 
açık büyüme stratejileri çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarına 1990’lı 

yıllarda da devam edilmiştir Bu dönemde özellikle gelişmiş ülkelerde işsizliğin 

önemli bir sorun haline geldiği, kamu açık ve borçlarının büyüdüğü gözlenmiştir. 
19901ı yıllarda Dünya ticaretinin geliştirilmesi hususunda önemli adımlar 

atılırken, ekonomik bloklaşmalar da önem kazanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği, 

NAFTA(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) ve Pasifik Bölgesinden oluşan üç 
kutuplu bir yapısal oluşum çerçevesinde, ülkelerin ekonomi politikalarında 

birbirlerine olan bağımlılığı da artmıştır. 

Türkiye’de reel ve fınansal kesimde liberalizasyon hareketleri 1989 yılı 
sonrasında hız kazanmıştır Bu çerçevede 11 Ağustos 1989 tarihinde yayımlanan 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve diğer düzenlemelerle; 
ithalatta tarife dışı engeller büyük ölçüde kaldırılırken, koruma oranları 

düşürülmüş, ihracata vergi iadesi (nakdi teşvikler) kaldırılmış, Türk Lirası 
konvertibl hale getirilmiş, yurtiçi-yurtdışı sermaye hareketlerindeki sınırlamalar 

büyük ölçüde kaldırılmıştır. Bankaların uluslararası normlara uygun hale 
getirilmesi amacıyla Bankalar Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 

Para politikası amaçlarına ulaşmak için ekonomik konjonktürdeki gelişmeler 
çerçevesinde 1980 öncesi dönemde ağırlıklı olarak dolaysız para politikası 
araçlannı kullanan Merkez Bankası. 1980-1988 döneminde dolaysız para politikası 

araçlarından dolaylı araçlara geçmeye başlamış, 1989 sonrasında ise dolaylı para 
politikası araçlarından piyasa bazlı araçları ağırlıklı olarak kullanmaya başlamıştır. 
Orta ve uzun vadeli reeskont uygulamasına son verilmiştir 

Ağustos 1989’da yabancıların borsada kayıtlı hisse senetlerini 
edinebilmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin yabancı menkul kıymetlere yatırım 

yapmaları serbest bırakılmıştır. Konut sertifikası ile değişken faizli tahviller 
sisteme kazandırılmıştır. 
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1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile başlayan kısa 
vadeli dış kaynak girişinin yanısıra ithalatta koruma oranlarında gerçekleştirilen 
hızlı düşüşler, reel ücretlerdeki hızlı artışlar ve yeni mali araçların getirdiği 
imkanlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasına yol açmışür 

Yükselen kamu açıklarına bağlı olarak artan iç faiz oranları sıcak para giri¬ 
şim hızlandırmış ve TL’nin reel olarak aşırı değer kazanmasına neden olmuştur. 
Bu gelişme işgücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ihracat teşvikle¬ 

rindeki azalma ile birleşerek 
Türk ekonomisinin rekabet 

gücünü hızla kaybetmesine yol 
açmıştır. Sonuçta, yüksek kamu 

açıklarından kaynaklanan eko¬ 

nominin iç dengesizikleri dış 
dengede de hızlı bir bozulmaya 

neden olmuş, ithalat hızla 
artmış, ihracat yavaşlamış ve 

dış ticaret açıkları önemli boyutlara ulaşmıştır. Bankaların açık pozisyon yoluyla 
sağladıkları kaynakların yanısıra, REPO, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, A-Tipi 
Yatırım Fonları gibi yeni malı araçlarla da fon temini, yüksek kamu açıklan, 

Merkez Bankasının parasal büyüklükler üzerindeki kontrolünü zayıflatmıştır. Hızla 

bozulan iç ve dış dengeler 1994 yılı başında para, sermaye ve döviz piyasalannda 

ciddi bir krize yol açmıştır. Ekonomiyi hızla istikrara kavuşturmak, kamu açıklannı 

daraltmak, dış talebe dayalı bir büyüme yapısı oluşturmak ve ekonomik istikran 

sürekli kılacak yapısal reformlan başlatmak amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde 
Ekonomik Önlemler Uygulama Planı yürürlüğe konulmuştur. Alman önlemler 
çerçevesinde Merkez Bankasının özerkliğini artırıcı, kamu açıklannın azaltılmasını 

sağlayıcı, bankaların denetimini ve parasal kontrolü artıncı düzenlemeler 
yapılmıştır.11' 

ı:> Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Makroekonomik Gelişmeler, 1990-1994, DPT, Haziran 1995. 

Şekil 4.3 

I TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 1989-96 DÖNEMİNDE GELİŞMELEr| 
10 

5 

-5 

-10 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

— BUYÜTi/E ORAM - . CARİ İŞ.AÇ./GSNH _ BÜTÇE AÇ./GSMH 

103 



İzleyen bölümde para politikası araçları genel ekonomik yapıdaki bu 
gelişmeler çerçevesinde anlatılmaktadır. 

4.1 REESKONT POLİTİKASI114 

Para politikası aracı olarak, son başvuru kaynağı şeklinde nitelendirilen 

reeskont penceresi, reeskont oranlarının ve reeskont kotalarının değiştirilmesi sure¬ 
tiyle para arzını etkilemek amacıyla kullanılmaktadır. Nakit açığı olan kuruluşların 

piyasalardan borç bulma olanağı kalmadığı durumlarda bu krediyi kullanabilmesi, 
reeskont kredilerine son başvuru kaynağı olma niteliği kazandırmaktadır. Bu 

nedenle caydırıcı olabilmesi içm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir 
bölümünde reeskont oranları, piyasa faiz oranlarının üzerindedir. Özellikle 

daraltıcı istikrar programı uygulayan ülkelerde merkez bankası reeskont oranları, 

kredi faizleri veya senet kırma faizlerinin üzerine çıkarılarak, iç kredi hacminin 
genişlemesi merkez bankası kredilerinin azaltılması yoluyla önlenir. 

14 Ocak 1970 tarih ve 1211 Sayılı TCMB Kanunu’nda reeskont oranlarının 

belirlenmesi, Merkez Bankası Banka Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. 

Banka bu oranları saptarken hükümete ya da bir kuruluşa danışmak 
zorunluluğunda değildir. 

Reeskont faiz oranlarının piyasa tarafından sinyal olarak algılanabilmesi, 
özellikle diğer faiz oranlarının piyasalar tarafından belirlenebilmesine bağlıdır. 

Ancak, 1988 yılına kadar ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde 
uygulanacak faiz oranlarının, Merkez Bankasının, Yüksek Planlama Kurulu yolu 

ile yapılacak önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca belirlenmesi, piyasa faiz 

oranlarının reeskont politikasında yapılacak değişikliklerle etkilenmesi olanağını 

bırakmamıştır. Bu bakımdan reeskont kredileri, piyasadaki likiditenin ve buna 

bağlı olarak kredi hacminin azaltılıp-artırılmasında kamu otoritesi tarafından 

belirlenen faiz oranları ile reeskont oranları arasındaki farkın değiştirilmesi 

suretiyle kullanılmıştır. 

"* Reeskont oranlan ve reeskont kredileri ile ilgili düzenlemeler ve gelişmeler FK. 1 de verilmektedir. 
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Türkiye’de reeskont 

politikasının, selektif kredi 

genişlemesi mekanizmasını 
kullanarak belli sektörlerde 

daha hızlı büyüme elde 
edebilmek ve tarımsal 

destekleme amacıyla kulla¬ 

nılması nedeniyle, reeskont 
oranı piyasa kredi faiz oranlarından düşük tutulmuştur. Bu anlamda reeskont 

kredileri, piyasanın likiditesinin dengelenmesinde son başvuru kaynağı konumunda 
olmamıştır. 

Merkez Bankası 1989 yılına kadar, kısa vadeli avanslar ile orta ve uzun 

vadeli krediler olmak üzere iki tür reeskont kredisi kullandırmıştır. Bu krediler 
kendi içlerinde bir çok sektörel aynma tabi tutulurken, faiz oranları da farklılıklar 

arzetmiş, kısa vadeli avansların faizleri genelde orta vadeli reeskont kredileri faiz¬ 
lerinden yüksek gerçekleşmiştir. Orta ve uzun vadeli reeskont kredileri, T. Sınai 

Kalkınma Bankası ve diğer bankalar aracılığı ile açılmış, verilen orta vadeli 
kredilerin faizleri bu kredilerin teşviki amacıyla en düşük düzeyde belirlenmiştir. 

Yatırım bankaları dışındaki diğer bankalara orta vadeli kredi imkanı ilk 

olarak 1211 sayılı TCMB Kanunu ile getirilmiştir. Bu KanunTa vadesine en çok 5 

yıl kalan senetlerin reeskonta kabul edilmesi yetkisi Merkez Bankasına verilmiş ve 

1970 yılı Kasım ayından sonra Merkez Bankası orta vadeli kredi uygulamasına 

başlamıştır. Merkez Bankası orta vadeli kredi çerçevesinde yüzde 9 üzerinden 
senetleri reeskonta kabul ederken, bu kredilerin faizini yüzde 12 olarak belirlemek 

ve faiz farkı iadesi yapmak suretiyle orta vadeli kredileri teşvik etmiştir. 
Türkiye’de reeskont oranlarının değiştirilmesine 1979 yılına kadar çok sık 

başvurulmamıştır. 1933-1978 yıllan arasında reeskont oranlan 12 kez 
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değiştirilirken, en düşük oran 1951-1953 yılları arasında yüzde 3, en yüksek oran 
ise 1978 yılında yüzde 10 olarak uygulanmıştır. Reeskont oranları 1961-1970 

yılları arasında hiç değiştirilmezken, Fransa'da aynı dönemde 6 kez, Amerika'da 
10 kez ve İngiltere’de 20 kez değiştirilmiştir. Reeskont faizlerinin çok seyrek 

olarak değiştirilmesi, aracın piyasalar ve faiz oranları üzerinde etkisinin, yukarıda 
belirtilen nedenlerden dolayı çok az olmasındandır. Faiz oranlarının enflasyon 

oranının çok altında olması yanında firmaların özsennayelerinin yetersizliği, 

oranlarda yapılan değişiklerin kredi taleplerini pek etkilemediğini, faiz oranı 

esnekliğinin çok düşük olduğunu göstermektedir. 

1974-1977 yılları arasında değiştirilmeyen reeskont faiz oranları, 1978 

yılında yaşanan dışsal şoklara bağlı olarak enflasyon oranlarının hızla yükselerek, 

ekonomiyi bir darboğaza doğru sürüklemesi üzerine, enflasyonla mücadele 
çerçevesinde 1978 yılında artırılırken, Merkez Bankası kredileri limitleri 

dondurulmuş veya düşürülmüştür. 

Reeskont faiz oranlarının enflasyona göre ayarlanmasına 1 Mayıs 1979 

tarihinden itibaren başlanmıştır. 1974-1979 yılları arasında fiyat artış hızı yüzde 

20’lerden yüzde 64’lere yükselirken, kısa vadeli genel reeskont oranı yüzde 10.75 
olarak kalmış, bu durum Merkez Bankası kredilerim ve dolayısıyla emisyon 

artışını hızlandırmıştır. 1979 yılında reeskont oranı yükseltilmiş ancak bu oranlar 
da enflasyonun önemli ölçüde altında belirlendiğinden, aracın politika amaçlı 

etkisini önemli ölçüde zayıflatmıştır. 

24 Ocak 1980 Kararları ile bir değişim süreci içine giren ekonomide. 
Merkez Bankası Şubat 1981 ’de. banka kredilerinin genelde ve özellikle ihracat 

gibi öncelikli sektörlerde faiz oranlarını etkilemek ve bankaları bazı kredi 
türlerinde faiz oranlarını düşürmeye teşvik etmek amacıyla, reeskont politikasında 

yeni bir uygulama başlatmıştır. Bankaların tespit ve ilan edilen faiz oranlarından 
daha yüksek faiz uygulamaları halinde, her 1 puan fazlalığa karşılık reeskont oram 
2 puan artırılırken, bankaların kısa vadeli sanayi kredileri ile orta vadeli kredilere 

uyguladıkları faiz oranlarını 1 puan, kısa vadeli ihracat kredileri ile orta vadeli 
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ihracat garantili yatırım kredilerine uyguladıkları faiz oranlarını 0.75 puan 
indirmeleri halinde, Merkez Bankasının da düşürülen her puana karşılık reeskont 
oranını 1 puan düşürmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, bu dönemde öncelikli 

sektörlere açılan kıedıler, faiz farkı iadesi yoluyla da teşvik edilmeye çalışılmıştır. 
Yatırım amacıyla orta vadeli döviz kredisi kullanan sanayicilerin kur 

değişiklikleri nedeniyle karşılaştıkları güçlükleri hafifletmek amacıyla, 1981 

yılında düşük faizli bir reeskont kredisi sistemi oluşturulmuştur. 

Mayıs 1981 ’de reeskont politikası değişikliğine bağlı olarak bankalar kısa 

vadeli ihracat kredisi faiz oranlarını düşürünce, Merkez Bankası da reeskont faiz 

oranını indirmiştir. Ancak ihracat kredisi reeskont talebinin belirlenen limiti aşması 

nedeniyle, reeskont faizleri Nisan 1982’den geçerli olmak üzere tekrar 

yükseltilmiştir. Bununla birlikte, bankaların kar marjının düşmesini engellemek 

amacıyla faiz farkı iadesi de artırılmıştır 

Merkez Bankası 1984 yılının ikinci yansında, para arzının genişlemesini 

yavaşlatmak amacıyla, reeskont kredilerini durdurmuştur. Reeskont oranlarının 

artırılmasının yanısıra, selektif kredi uygulaması kapsamı da önemli ölçüde 
daraltılmıştır. 

1986 yılında reeskont faizleri, mevduat faizlerindeki ve enflasyon 
oranlarındaki değişmelere bağlı olarak düşürülmüş, ihracatçılann karşılaştıklan 
güçlükler nedeniyle yeni bir ihracat reeskont kredisi tesis edilmiştir. İhracat 
kredüen için Merkez Bankasının ilan ettiği faizlerden daha yüksek faiz belirleyen 
bankalara, her fazla puan için reeskont faizlerinin iki puan üzerinde faiz istenmesi 
kararlaştırılmıştır Böylece bankalara belli ölçülerde teşvik yönü gösterilmiştir. 
Buna karşılık, sözkonusu önlem yalnızca reeskonta başvurmak zorunda kalan 

bankalara karşı etkili olduğundan, etkisi sınırlı kalmıştır. 
3 Haziran 1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla, bankaların kısa vadeli likidite 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Merkez Bankası Kanununun 48. Maddesi 
değiştirilerek, 45. maddenin a bendinde yazıiı senetlerin nominal değerleri 
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toplamının 1/3’ü ile sınırlandırılmış olan tahvil üzerine avans, senet ve vesikaların 

nominal değerleri toplamına kadar yükseltilmiştir. 

Orta vadeli reeskont kredisi uygulamasına, 1987 yılında da teşvik belgeli, 
yatırım, donatım, işletme, revize yatırım ve yatırım mallan imalatçı satıcı kredisi 

olarak devam edilmiş, kredilere uygulanan oranlar, aracı bankanın türüne, firmanın 

hukuki yapısına, projenin ait olduğu kesime, yatırımın yapıldığı yöreye, ihracat 

garantili oluşu gibi kriterlere göre farklılıklar göstermiştir 

4 Şubat 1988 Kararları ile birlikte, Merkez Bankasının 1988 yılında izlediği 

reeskont politikası, ekonominin büyüme hızı ve konjonktürel değişmelerin 
gerektirdiği likiditeyi, enflasyonist baskılan arttırmayacak biçimde sağlamaya 

yönelik olmuştur. Reeskont kredileri, ekonominin üretim gücünü ve dışa açılmasını 
desteklemek üzere, teşvik verilmesi uygun görülen sektörlerin finansman 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandırılmıştır. Bu nedenle. 1988 yılında 
en hızlı artış ihracat reeskont kredilerinde ortaya çıkmıştır. İhracat reeskont 
kredileri sistemine iki yenilik getirilmiş, dış ticaret sermaye şirketlerine 

performansları bazında kredi tahsisi ve imalatçı firmalara akreditif yoluyla kredi 
kullanımı olanakları sağlanmıştır. Bu düzenlemeler, ihracata doğrudan teşviklerden 

uzaklaşılarak kredi desteği verilmesi ve ihracat teşviklerinin giderek üretim 

aşamalarına kaydırılması amacıyla yapılmıştır. 

1989 yılı öncesinde, ekonominin tarımsal ve sınai üretim gücünü, dışa 
açılmasını destekleme ve teşviki öngörülen sektörlerin finansman ihtiyaçlarını 
karşılama amacıyla Merkez Bankasınca kullandırılan reeskont kredileri, 1989 yıl, 

sonlarına dek, bir para politikası aracı olarak değil kalkınmanın finansmanı 

amacıyla selektif kredi politikasının bir aracı olarak kullanılmıştır. 
1989-1990 yıllarında fınansal liberalleşme ile ilgili olarak alınan kararlarla , 

Merkez Bankası kredi politikasında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

1 Merkez Bankasının orta ve uzun vadeli kredi tahsisine son verilmiş, 

Banka’nın reeskont olanakları, bankacılık kesiminin likiditesini ayarlamak 
amacıyla açılan kısa vadeli kredilerle sınırlandırılmış (genel kısa vadeli reeskont 
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penceresi açılmış), bu suretle reeskont kredileri selektif kredi politikası aracı 
olmaktan çıkarılarak, sadece para politikasının yürütülmesi amacıyla kullanılacak 

bir araç haline getirilmiş, 

2. Reeskonta kabul edilebilecek senetlerin vadeleri 92 gün ile 

sınırlandırılarak, Merkez Bankası reeskont portföyüne para politikası ve açık 
piyasa işlemleri için gerekli esneklik kazandırılmış, 

3. Sistemin reeskont şeklinde çalışmasına ağırlık verilerek, avans şeklinde 

işleyen destekleme, tarım, esnaf ve küçük sanatkar kredileri ile ihracat reeskont 

kredilerinin de sisteme entegre edilmesi karara bağlanmış, 

4. Banka plasmanlarının öncelikli kesimlere yönlendirilmesini desteklemek 

amacıyla bankaların; 

a) Gayri kabil-i rücu akreditifli satış bağlantılarına dayalı ihracatın 

finansmanı için ihracatçı veya ihraç malını üreten imalatçı firmalara 
kullandırdıkları kredilerle ilgili senetlerine reeskont önceliği, 

b) Yatırımların finansmanı için açtıkları en az 2 yıl vadeli kredilerle, 
satın aldıkları kalkınma bankaları tahvillerinin yüzde 50’lik kısımlarına, yatmm 
kredilerinde itfa tablosuna, tahvillerde bu tahvilleri portföyünde tutmalarına bağlı 

olarak en çok 5 yıl süre ile likidite imkanı tanınmış, 

5. Reeskont faiz oranlarındaki sektörel farklılaşma kaldırılarak reeskont ve 

avans işlemleri bazında tek faiz oranı uygulamasına geçilmiş, 

6. Kısa vadeli reeskonta kabul edilen senetlerdeki imza sahibi firmaların 

mali durumlarının takip edilebilmesi amacıyla, bir veri bankası oluşturma çabalan 
(Almanya'da olduğu gibi) başlatılmıştır115. 

1989 yılına kadar avans şeklinde verilen destekleme ve ihtisas kredileri ile 
orta vadeli reeskont kredileri, 1990 yılı içinde periyodik olarak iskonto ve 
reeskonta dönüştürülmüş ve bu işlem Eylül 1990’da tamamlanmıştır. 1989 yılında, 

banka sistemi aracılığı ile özel kesime tahsis edilen reeskont kredilerinin payı 

11' Ekonomik birimler yatınm-kredı kararlarında ve sektör analizlerinde bu verilerden 
yararlanabileceklerdir 
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üretim, ihracat ve yatırım sektörlerine ağırlıklı olarak artırılırken, kamu kesimine 

açılan kredilerde sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu çerçevede bankalara, ekonomik 
hedefler ve parasal program doğrultusunda tespit edilecek global limitten, her 

banka için belirlenen tutarlar yoluyla likidite sağlanması öngörülmüştür. 
28 Ekim 1989’da, 1 yıl içinde en az 100 milyon dolar ihracat yapan 

firmalara performansları bazında rotatif olarak kullandırılan “Özel İhracat 
Reeskont Kredisi” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu firmalara, dış ticaret sermaye 

şirketi statüsünü haiz olmaları kaydıyla. ihracat faaliyetleriyle ilgili döner sermaye 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geri ödemeli olarak kullandırılmak üzere “Dış 

Ticaret Sermaye Şirketleri Reeskont Kredisi” adı altında yeni bir kredi tahsis 

edilmiştir. 

1990 yılında, Eximbank aracılığıyla dış ticaret sermaye şirketlerine kullan

dırılan avans kredilerinin aşamalı olarak kısa vadeli reeskont penceresi sistemine 

entegre edilmesi öngörülmüş, 1991 Mayıs’ından sonra talepler sınırlı olarak karşı

lanmış, Kasım 1991 ’de hesap tasfiye edilmiştir. Bu tarihten itibaren Eximbank'a 
reeskont penceresi kapsamında likidite sağlanması uygulamasına geçilmiştir. 

27 Mart 1992 tarihinden itibaren, ihracatçıların vadeli satışlarından doğan 

alacaklarının finansmanı yoluyla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla, yurtdışındaki bir bankanın ödeme garantisini içeren kredili veya kabul 

kredili ihracata ilişkin vadesine 90 gün kalmış geçerli senet veya belgelerle ilgili 

iskonto işlemleri için bankalara reeskont sağlanması uygulaması başlatılmış, 1993 

yılında sözkonusu senetlerin vadesi 180 güne çıkarılmıştır. 

1994'de yaşanan krizle birlikte, TCMB Kanunu'nun 40/Il-d maddesinde 

3985 Sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle Merkez Bankasına, banka sisteminde 
belirsizlik ve güvensizlik oluşması halinde, mevzuat dışı işlem yapmamaları 

kaydıyla, doğrudan bankacılık sistemini destekleme imkanı verilmiştir. Yem 

düzenlemeyle ani fon çekilişleri ile karşılaşan bankalara, likidite sıkışıklıklarının 

giderilerek mali bünyelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, 

özkaynaklarının iki katını aşmamak üzere saptanan limitler dahilinde, 4 aylık 
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vadeye kadar birer aylık sürelerle, avans kredileri açılmasına olanak sağlanmıştır. 
Uygulama 28 Nisan 1994 tarihinde başlamış, likidite sıkıntısı tespit edilen banka¬ 

lara devlet tahvilleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri teminatı (Almanya’da Lombard 
Kredileri için uygulanan yöntemin benzeri) alınması karşılığında avans hesabı 

açılmış ve bu hesaplar 8 Haziran 1994 tarihi itibariyle tamamen tasfiye edilmiştir. 
Bankacılık kesimine plasmanlarından doğan geçici likidite ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla, ticari senetlerin iskontosu karşılığı açılan kısa vadeli 
reeskont kredilerinin kullandırımı, uygulanan sıkı para politikası gereği olarak 

1993 yılından itibaren yavaşlatılmıştır. 1994 yılı içinde sistem dahilindeki kullan¬ 
dırmalar, Eximbank kredileri, tanm, destekleme ve ihtisas kredileri ile sınırlanmış, 

Eximbank’a kullandırılan krediler 1994 yılı içinde tamamen tasfiye edilmiştir. 
İhracatçıların vadeli satışlardan doğan alacaklarının finansmanı yoluyla 

ihracatın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, reeskont sağlanması 

uygulamasına bazı değişikliklerle 1994 yılında da devam edilmiş, yıl içinde bu tür 
reeskont için tanınan azami vade 180 günden 120 güne indirilmiş, yüzde 0.5 ten az 
olmamak kaydıyla yıllık “3 aylık LİBOR-3 olan faiz oranı, LİBOR+l’e 
çıkarılmıştır. Ayrıca senet bedelinin, vade günündeki Merkez Bankası döviz satış 
kuru üzerinden TL olarak geri ödenmesi uygulaması kaldırılarak, dövizle geri 

ödeme zorunluluğu getirilmiştir. 
EximbankTa 4 Ağustos 1994’de imzalanan protokol ve 12 Ağustos 1994 

tarihinde yürürlüğe giren 94/4 sayılı TCMB Tebliğiyle, mevduat munzam 
karşılıklarında yapılan düzenleme sonucunda alacağı çıkan bankaların, bu 
alacaklarının 31 Aralık 1994 tarihinden itibaren 12 eşit taksitte ödenmesi, ancak 

isteyen bankaların Eximbank’a en az alacakları tutarında kredi açmaları halinde bu 
alacaklarının 5 ayda eşit taksitlerle iade edilmesi esası getirilmiştir. Bu suretle, 
Eximbank’a fon kullanma olanağı yaratılmış ve buna paralel olarak reeskont 
kredisi, 15 Aralık 1994’de tamamen tasfiye edilmiştir. Kısa vadeli senet reeskontu 

dahilinde bankaların likidite gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kabul edilen 
reeskont senetleri, uygulanan para politikası gereği, yılın ilk çeyreğinde ihracat 
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kredilerine ilişkin senetler, daha sonra sadece likidite garantili kapsamda daha önce 

uygunluk verilmiş limitler dahilinde kullandırtmlar ile sınırlandırılmıştır. 
1995 yılı içinde izlenen sıkı para politikası gereği, banka sistemine kısa 

vadeli reeskont penceresinden destekleme ve ihtisas kredileri ile özel sektör 

yatırım projelerinin finansmanı için önceki yıllarda likidite garantili kapsamda 

verilmiş uygunluklar dışında, reeskont tahsis edilmemiştir. 
İhracatçıların vadeli satışlardan doğan alacaklarının finansmanı ve Banka 

kabulleri piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, reeskont uygulaması 
1995 yılında da devam ettirilmiş, kredinin LİBOR+l’lik faiz oranı, maliyetin 
düşürülerek kredi kullanımına işlerlik ve yaygınlık kazandırılması amacıyla, 

TCMB Banka Meclisinin 21 Aralık 1995 tarihli kararı ile LİBOR’a indirilmiştir. 

1989-1996/9 döneminde do¬ 

laysız reeskont kredilerinin 

Merkez Bankası bilançosu 

içindeki payı 1989 yılında 
yüzde 1.1 iken 1992 yılında 

yüzde 6.2’ye kadar yük¬ 
selmiş, 1993 yılından sonra 

hızla azalarak 1996 yılı 
sonunda yüzde 0.1 sevi¬ 

yesine kadar düşmüştür. Dolaylı reeskont kredilerinin bilanço içindeki payı da 

benzer gelişme göstererek, 1989 yılına yüzde 7.5 iken 1996 yılı sonunda yüzde 

0.3’e gerilemiştir Bu gelişmeler sonucunda, mevcut reeskont kredilerinin hemen 
hemen tamamının tarımsal reeskont kredilerinden oluştuğu, Merkez Bankasının 

reeskont kredilerini sürekli azaltarak, bu aracın para arzı üzerindeki etkisini 

minimuma indirdiği ve Banka’nın reeskont kredilerini tamamen tasfiye etme 
eğiliminde olduğu görülmektedir 

Şekil 4.5 
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4.2 MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI116 

Mevduat munzam karşılıkları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
1980’li yılların ilk yarısına dek en etkin olarak kullanılan para politikası aracı 
olmuştur. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren banka maliyetlerini düşürme ve 

piyasa bazlı araçlara geçme politikaları çerçevesinde mevduat munzam karşılık 
oranlarında azalma eğilimi görülmekle beraber, araç halen birçok ülkede en önemli 
para politikası aracı olma niteliğini sürdürmektedir. 

Etkisi gecikmeyle ortaya çıkmasına rağmen, munzam karşılıklar sermaye 

piyasalarının yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde diğer geleneksel araçlardan 
daha etkindir. 

Türk mali sisteminde en sık kullanılan ve en güvenilir parasal kontrol aracı, 
mevduat munzam karşılıkları olmuştur. Bankacılık kesimi ve özellikle para 

piyasaları gelişmekte olduğundan munzam karşılık oranlan, finansal sektörün 
karlarının korunabilmesi için, sık olmakla beraber, çok yüksek düzeylerde 

değiştirilmemiştir. Karşılık oranları vadeli ve vadesiz mevduatlara 1988 yılına 
kadar genellikle aynı oran üzerinden belirlenirken, 1988 yılı sonrasında farklı¬ 

laştırılmış, 1996 yılında 

yeniden tek orana 

dönülmüştür. 

Karşılık oranlarının 

belirlenmesi yetkisi 1960’h 
yıllarda Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi tarafından 

kullanılmış, 1970 yılında bu 
yetki Merkez Bankasına devredilmiştir. Merkez Bankası bilançosu içinde 1970Tİ 

yılların başlarında yüzde 25’lere kadar çıkan mevduat munzam karşılıkların payı, 
1975 yılından sonra oranlar yüksek olmasına rağmen, özellikle reeskont 

116 Mevduat munzam karşılıkları ile ilgili düzenlemeler ve gelişmeler EK 2 ve EK 3’te verilmektedir. 

Şekil 4.6 
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kredilerinde meydana gelen büyük artış ve mevduatlardaki reel azalış nedeniyle 
hızla azalarak 1980 yılında yüzde 10’a kadar gerilemiştir 1980-1989 döneminde 
dalgalı bir seyir izleyen oran 1990-1996 döneminde yaklaşık yüzde 16 seviyesinde 

istikrarlı bir seyir izlemiş, 1996 yılı sonunda yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. 
Mevduat munzam karşılıklarıyla ilgili ilk yasal düzenleme, 30.5.1933 tarih 

ve 2243 sayılı Mevduatı Koruma Yasasını değiştiren 2457 sayılı yasayla 
yapılmıştır. Daha sonra, 1933-1960 yılları arasındaki 27 yıllık sürede, mevduat 

munzam karşılıkları ile ilgili mevzuat, oranlar, faiz ödemesi, bulundurma süresi 
gibi konularda 6 kez değiştirilmiştir. 1936 yılında yapılan değişiklikle bankalar, 

zorunlu karşılıklarla Devlet İç İstikraz Tahvilleri almaya zorunlu tutulurken, 1953 

yılından itibaren zorunlu karşılıkları 1935’te kurulan ve 1953'te 6115 sayılı 

yasayla yemden organize edilen Amortisman ve Kredi Sandığına nakit olarak 

yatırmaları şartı getirilmiş, bu kuruluş da yatırılan parayı, kamu kuruluşlarının ve 

resmi bankaların kredi gereksinimleri için kullanmıştır. Böylece bloke edilmesi 

gereken rezervler dolaşıma sunulmuştur 

23 Haziran 1958 tarihinde yürürlüğe giren 7129 sayılı Bankalar Kanunu, 

zorunlu karşılık oranlarının alt ve üst sınırının belirlenmesini ve uygulanacak oranı 

saptama görevini, 1954 yılında kurulan ‘Banka Kredilerim Tanzim Komitesine” 

verirken, karşılıkların yine Amortisman ve Kredi Sandığfna yatırılmasını 

öngörmüştür. 

7129 sayılı Bankalar Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 

1961 tarihli 301 sayılı Kanunla, daha önce saptanan zorunlu karşılık oranları 

sınırları genişletilmiş, bu tarihten itibaren meydana gelecek mevduat artışlarının 

munzam karşılıklarının nakit olarak TCMB’ye yatırılması zorunlu kılınmıştır. 

Ayrıca, zorunlu karşılık olarak tutulan tahvillerin itfa edilmesi yoluyla elde edilen 

paraların da Merkez Bankasında bloke edilmesi şartı getirilmiştir. Bununla birlikte, 

bu dönemde zorunlu karşılıkların amacı dışında, karşılıkların bir kısmının, “Özel 
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Finansman”1 i7(1975 yılına kadar) ve “Zirai Finansman”"8 (1983 yılına kadar) adı 
altında tahsisi yoluyla kullanıldığı görülmektedir. 

1211 sayılı TCMB Kanunu ile Banka Kredileri Tanzim Komitesi kaldı¬ 

rılırken, görevlen TCMB’na devredilmiştir. Bununla birlikte Banka, zorunlu karşı¬ 
lık oranının tespiti ile ilgili yetkiyi 22 Kasım 1972 tarihine kadar kullanmamıştır. 

1970’li yıllarda mevduat munzam karşılıklan para politikası aracı olmasının 
yanısıra reeskont politikası gibi, kalkınmanın finansmanı ve öncelikli sektörlerin 

teşviki amacıyla da kullanılmıştır. Bu çerçevede, plan ve programlarda veya teşvik 
kanunlarında belirtilen sektörlere orta vadeli kredi olarak tahsis edilen vadeli veya 
vadesiz mevduatın munzam karşılık oranlan, genel oranlardan düşük tutulmuştur. 
1972-1982 yıllan arasında, bankalann orta vadeli kredi ihtiyaçlarına tesis ettikleri 

mevduat, tahvil alımlannda kullanılarak tahviller cüzdanında meydana 
getirecekleri artışlara tahsis edilen mevduat, dövize çevrilebilir mevduat, T.Emlak 

Bankası tarafından konut kredilerine kullandınlacak mevduat, özel devlet iç 

istikraz tahvillerine yatmlan mevduat, teşvik tablolarında yer alan sektörlere 
kullandırılacak orta ve uzun vadeli yatırım ve bu yatırımlarla ilgili işletme 
kredilerine tahsis edilecek mevduat, gerice yörelere kullandınlacak kısa vadeli 
tarımsal kredilere aynlan mevduat ile küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf 
teşekkülleri kredilerine aynlan mevduatlar için mevduat munzam karşılık oranlan, 
genel oranlardan teşvik amacıyla düşük tutulmuş veya istisna edilmiştir. 

1 Ocak 1983 tarihinde karşılıklar yeniden düzenlenerek, vadeli, vadesiz 
mevduat ile tercihli krediler için uygulanan farklı oranlar tek orana dönüştürül¬ 
müştür. Bu uygulama ile munzam karşılıklann selektif kredi politikası aracı 
olmaktan çıkarılması amaçlanmıştır. 1983 yılında ayrıca, mevduat munzam 

11 Merkez Bankasında birikmiş olan karşılıkların yüzde 50’sine kadar olan bölümünün, KIT’lerin yatırım 
ve finansman programlarına göre yapacakları işlerin finansmanına tahsisini öngörmektedir. 1974 yılında 
başlayan uygulama 1975 yılında durdurulmuş, karşılıklann kullandınlan kısmının bakiyesi zaman içinde 
tasfiye edilmiştir. 
118 1965 yılında başlayan uygulama, mevduat munzam karşılıklannm yüzde 20’sine kadar olan miktan, 
Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşü ile tanmsal kredilerde kullanılmak üzere TC Ziraat Bankasına 
verilmesini öngörmektedir. 
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karşılıklarının zirai finansman amacıyla kullanımına da son verilmiştir. Ancak, 19 

Aralık 1983’de yapılan düzenleme ile genel teşvik tablosunda yer alan sektörlere 
kullandırılacak orta ve uzun vadeli teşvik belgeli yatırım kredileri ve ihracat 

kredilerine tekabül eden mevduat için uygulanan karşılık oranlarının düşürülmesi, 

karşılıkların selektif kredi politikası aracı olarak kullanımının devam ettiğini 

göstermektedir. 

1984 yılında döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) hızlı gelişmeye bağlı 

olarak M2Y’nin (M2+DTH) kontrolünün de önem kazanması nedeniyle, uzun 
dönemde bankaların döviz pozisyonlarını düzenlemek ve döviz olarak açılan 
mevduat artışını kontrol etmek amacıyla, DTH’lara munzam karşılık uygulaması, 

döviz pozisyonlarına ilişkin olarak likidite oranı sınırlaması, döviz kuru riski, 

kullanım oranı gibi yeni araçlar sisteme kazandırılmıştır. 1984-1988 yılları 
arasında DTH’lara vade ayrımı yapılmadan tek bir oran uygulanmıştır. 

1985 yılına kadar, oran değiştirilmesi suretiyle parasal büyüklüklerin 
kontrol edilmesini sağlayan munzam karşılıkların etkinliği; oranların çok yüksek 
olması nedeniyle bankaların yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması ve 

dolayısıyla fiili karşılık oranlarının çok daha düşük düzeylerde gerçekleşmesi, 

yatırılma süresinin uzunluğuna bağlı olarak karşılık oranında yapılan değişikliğin 
etkisinin ancak 6 hafta sonra görülebilmesi nedeniyle azalmıştır. Ayrıca, bankaları 
yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek amacıyla, zorunlu karşılıklara 
ödenen faiz oranlarının yüksek tutulması, merkez bankası giderlerinde büyük 

artışlara neden olarak, para arzının kontrolünde güçlükler yaratmıştır. Bu 

nedenlerden dolayı 1984 yılının ikinci yarısında, para arzının genişlemesini 
yavaşlatmak amacıyla, zorunlu karşılıkların yatırılmayan kısmına uygulanan cezai 
faiz oranları artırılırken, Nisan 1985’ten itibaren ihracat ve yatırım kredilerine 

tahsis edilecek mevduata uygulanan tercihli karşılık oranları kaldırılmış, aylık 

yerine haftalık karşılık tesis etme uygulamasına geçilmiş ve tesis etme süresi iki 
haftaya indirilmiştir. 1982-1985 döneminde aşamalı olarak düşürülen mevduat 
munzam karşılıklarına faiz verilmesi uygulaması 1 Ocak 1986 tarihindeki Tebliğle 
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kaldırılırken, 1982-1986 döneminde bankaların munzam karşılık ödemelerini 
taksitlendirerek ödemeleri sağlanmıştır. Böylece munzam karşılık oranları 
düşürülmüş ve karşılıklara ödenen faizlerin parasal hedefleri bozucu etkisi 

önlenmeye çalışılmıştır. Ancak, şekilden de görüldüğü üzere mevduat munzam 

karşılıklarında bankaların kredi maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan 
indirimler, bankaların kredilerini artırmasını sağlamamış, bankalar bu fonları artan 
ölçüde risksiz ve yüksek getiri sağlayan DİBS’lere yöneltmişlerdir. 

Şekil 4.7 

 »LLAK  

..Kredi/Mevduat FİJİ Karşılık Oram — DtBS/Mevduat 

KARŞILIK ORANLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN BANKALARIN AKTİF YAPISINA EfKİSİl Yüzde 

1986 yılı içinde GSMH yüzde 7.9 artınca, parasal hedeflerin zorlanması ve 

yılın ilk sekiz ayında resmi mevduatm beklenenden hızlı gelişerek kredi yoluyla 

para arzı artışına katkıda bulunması nedeniyle, resmi mevduatlara yüzde 65 

karşılık uygulaması getirilmiştir. 

1987 yılında TCMB mevduattaki gelişmeleri kontrol altında tutabilmek 
amacıyla mevduat munzam karşılıkları, açık piyasa işlemleri ile disponibilite 
mekanizmalarını kullanırken, 1987 yılı ortalarında hızla genişleyen emisyon 

hacmini kontrol etmek amacıyla Eylül ve Aralık aylarında munzam karşılık ve 
disponibilite oranları artırılmıştır. Yapılan düzenlemeler sonucunda 1988 yılında 
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fiili karşılık oranı önemli ölçüde artmıştır. Karşılık oranının düşürülmesi sonucu 
alacaklı çıkan bankalara bu alacakları geri ödenmemiştir. 

1988 yılında karşılıklar para politikasının gereği olarak 5 kez değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, DTH munzam karşılıklarında vadeli ve vadesiz ayrımı yapılmaya 
başlanırken, Merkez Bankası’nm TL üzerindeki denetimini güçlendirmek 

amacıyla, vadesiz DTHTar karşılıklarındaki artışın TL cinsinden yatırılması 
öngörülmüştür. Politika amaçlı bu düzenleme, sonraki yıllarda bankaların döviz 

mevduatlarının maliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

1989 yılı içinde stok ve akım değerler üzerinden karşılık uygulaması 

başlamıştır. Karşılıklar düşürülerek, kredi verme olanakları genişletilen bankaların 

daha fazla kredi açmaları amaçlanmış ancak, krediler reel olarak azalış 
göstermiştir. 1990 ve 1991 yıllarında bankaların kaynak maliyetini azaltmak ve 

üzerlerindeki gizli vergi etkisini hafifletmek amacıyla karşılıklar aşamalı olarak 
düşürülmüştür. Tablodan da, özellikle 1990 ve 1991 yıllarında gizli vergi etkisinin 

bankaların ödedikleri vergi toplamının 10 katma kadar ulaştığı görülmektedir. Bu 
durum karşılıkların bankaların karlılığı üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir. 

TABLO 4.1 Mevduat Munzam Karşılıklarının Gizli Vergi Etkisi 

Yıllar 
Karşılık 
Tutarları 

(Milyar TL) * 

Interbank 
Faiz 

Oranları 

Ağ.Ort.(%) 

Gizli 
Vergi 
Etkisi 

(Milyar TL)(1) 

Türkiye'de 
Bankaların 

Vergi Ödemesi 
(Milyar TL)(2) 

(1)/(2) 

1987 1,524 40.03 610 124 4.92 

1988 2,663 61.71 1,643 231 7.11 

1989 4,897 38.63 1,892 393 4.81 
1990 6,685 51.48 3,441 474 7.26 
1991 9,275 72.73 6,746 617 10.93 
1992 15,146 65.17 9,871 2,290 4.31 
1993 24,703 63.01 15,565 5,568 2.80 
1994 43,925 127.88 56,172 11,601 4.84 
1995 82,029 74.59 61,186 34,021 1.80 

1996 141,031 76,61 108,044 59,057 1.83 

* Bir önceki yıl sonu ile cari yıl sonu değerlerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. 
Kaynak: TCMB Üç Aylık Bültenleri, HM Türk Mali Sisteminin Temel Göstergeleri. 
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Ocak 1991 ’de DTH’larınm vadeli kısmı için de TL karşılık ayrılması 
uygulaması başlatılmıştır. Kıyı bankacılığı ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan 

bankalar munzam karşılık yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Bu uygulama, 

sonraki yıllarda bankaların, yurtiçi tasarruflarını bu bölgelere yönlendirmek 

suretiyle munzam karşılık yükümlülüğünden kaçınmalarına yol açmıştır. 1996 yılı 
Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle, münhasıran kıyı bankacılığı yapan 

bankalar hariç olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar da 

munzam karşılık kapsamına alınmış, bu şekilde karşılık yükümlülüğünden kaçınma 

önlenmeye çalışılmıştır. 
1994 yılında yaşanan krizle birlikte, bankaların kredi maliyetlerinin 

azaltılması amacıyla, 28 Ocak tarihinde bütün mevduatlara uygulanan karşılıkların 
sıfırlanması öngörülmüş, ancak bu uygulamanın genişletici parasal etkileri ve 

döviz krizini güçlendireceği gözönüne alınarak, 10 Şubat tarihinde karşılıklar son 
oranlar üzerinden yeniden belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda döviz kurlarının 

enflasyon oranının altında artış göstermesi ve DTHTann TL mevduat 
hesaplarından daha düşük oranda karşılığa tabi olmasının döviz tevdiat hesaplarına 

sağladığı maliyet avantajı nedeniyle, bankaların TL mevduata ilgileri azalmış ve 
pasif yapılarında döviz hesaplarının payı önemli ölçüde artmıştır. Bankaların döviz 

hesaplarını TL'ye çevirerek, TL kredi olarak kullandırmaları sonucunda artan açık 
pozisyonları, bankaları büyük kambiyo riski ile karşı karşıya bırakmıştır. 1993 
yılında dış ticaret açığı ile kamu kesimi açığındaki önemli artış ile birlikte, 1994 

yılı başında derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmeleri 
ve Hazine’nin faizleri düşürmek amacıyla borçlanmama konusundaki ısrarı 

sonucunda, bankacılık sistemi açık pozisyonunu kapatma çabası içerisine girmiş, 
bu durum döviz kurlarının hızla artmasına yol açarak, fmansal sistemi büyük bir 

krizin içerisine itmiştir. 5 Nisan 1994 tarihinde bankacılık sistemine güvenin 
sağlanması amacıyla alınan kararların yamsua yapılan değişikliklerle, TL mevduat 
ile DTHTann karşılık oranlarından kaynaklanan maliyet farklılaşması önlenmeye, 

TL mevduat cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Mevduatlarda sabit kısım ve artan 
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kısım uygulaması yapılmak suretiyle karşılık oranlarının zaman içerisinde fiili oran 

olarak azaltılması amaçlanmıştır. Yapılan düzenlemelerin etkisiyle fiili TL karşılık 

oranı düşerken, döviz karşılık oranı yükselmiştir. 

1995 yılı Ocak ayında enflasyon oranlarında görülen artışa bağlı olarak, 

döviz kurlarının ve faiz oranlarının artış eğilimine girmesi sonucunda zorunlu 

karşılık oranları yükseltilmiştir. 
1996 yılında tesis edilmiş zorunlu karşılık miktarlarında değişiklik 

yapmamak üzere, mevduatın sabit ve artan kısmına ayrı oranlar uygulanmasının 
zaman içerisinde mevduatın 

sabit kısmı için tutulan karşı¬ 

lıkların enflasyona bağlı ola¬ 

rak öneminin azalması ve 

mevduatların vade yapısının 

kısa olmasına da bağlı 
olarak, vadeli ve vadesiz 

mevduatlara farklı karşılık 

oram uygulaması kaldırılmış, 

sistem basitleştirilerek, bütün TL ve döviz mevduatlara ayrı ayrı tek oran 
uygulanmasına başlanmıştır. DTH’lar için TL olarak tesis edilen karşılıklar, 
zamanla bu karşılıkların döviz karşılığının azalması ve dö-viz mevduatına TL 

karşılık uygulamasının döviz varlıklarında azalmaya yol açması nedeniyle 
kaldırılmıştır. Fiili karşılık oranı 1991-95 döneminde yüzde 10 5 civarında 

gerçekleşmişken, 1996 yılı sonunda oran yüzde 8.3’e gerilemiştir 

Şekil 4.8 

| FİİLİ KARŞILIK ORAMARIMN GKLIŞIMİ 

71 73 75 77 79 «1 83 8' 87 89 91 93 95 97 3 
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4.3 AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ (APİ) 
Merkez bankasının kısa vadeli senet, tahvil alıp satması olarak tanımlanan 

açık piyasa işlemleri, piyasadaki para hacminin kontrolünde günümüzde bütün 
merkez bankalarının kullandığı veya kullanma eğilimde olduğu bir para politikası 
aracıdır. Özellikle gelişmiş bir sermaye piyasasının varlığı, aracın kullanımında et¬ 
kinliği artırırken, merkez bankasının APÎ’ni yaptığı kişi ya da kurumlar ile aracın 
kullanım amacı, APİ ile likidite ayarlamalarının etkisini azaltan unsurlardır.119 

Türkiye’de DİBSTerin TCMB tarafından satılması eski bir uygulamadır. 
Merkez Bankası’na APİ sayılabilecek ilk tahvil alım-satım yetkisi, 11 Haziran 
1930 tarih ve 1715 sayılı TCMB Kanunu’nun 34. Maddesinin 3. Fıkrasında 

verilmiştir. Ancak miktar sınırlaması aracın kullanımını etkisiz kılmıştır.120 
11 5 Yıllık Kalkınma Planında da belirtilen açık piyasa işlemlerinin 

geliştirilmesi amacına uygun olarak, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun “Banka’nm 

Yapacağı İşlemler” adı altındaki V. Kısmının III. Bölümünde, 52. maddede “Açık 
Piyasa İşlemleri” ayrıca tanımlanmıştır. Madde, Banka’nm bazı senetleri121, para 
arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla, sermaye ve yedek akçeleri 

toplamının 5 katını geçmemek üzere, alıp satabileceğini hükme bağlamıştır. 

9 Piyasadaki likiditenin artırılması amacıyla, açık piyasa işlemleri yoluyla banka dışı kurumlardan kağıt 
satın alınması, banka dışı kurumlann bu likiditeyi kullanım biçimlerine göre istenen etkiyi 
yaratabilecektir Eğer bu likidite bankalara yatınlırsa, bankaların ellerinde aşın likidite oluşacak, 
bankaların bu likiditeyi merkez bankasında tutmalan sonucunda ise likidite bu miktarda azalacak 
beklenen etki kısa dönemde ortaya çıkmayacaktır. Merkez Bankasının kağıt satması durumunda ise, 
banka dışı kuruluşların bankalardaki paralannı kullanmalan bankaların kaynaklannı azaltacak, bankalar 
likidite açıklarını kapatmak için merkez bankası kredi kaynaklanna yönelecek, likidite hacmi yeniden 
artacaktır. Açık piyasa işlemleri, Hazine’nin düşük faizli borçlanma isteğinde olduğu dönemlerde, Merkez 
Bankasına piyasaya likidite sürecek uygulamaların yaptırılarak, faiz oranlarının düşürülmesi amacıyla 
kullanılırsa, aracın amaç dışı kullanılması araca olan güvenin azalmasına neden olacakür. 

Bu işlemler TCMB'nin ödenmiş sermayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının yarısı ile sınırlandırılmıştır 
1:1 Bu senetler; a) Asgari üç imza taşıyan ve vadelerine en çok 120 gün kalmış, bankalar taralından tevdi 
edilecek ticari senetler, b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir banka 
tarafından sunulacak ticari senetleri, c) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri tahvilleri, d) 
Ödenmiş sermayesi en az 10 milyon TL(Daha sonra günün gereklerine göre düzeltilmek üzere, 6.10.1983 
tarihinde 500 milyona yükseltilmiştir) olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı sağlam tahvilleri, 
e) Hâzinece gerekli provizyonların tesisi karşılığında, Devlet tahvillerinin tanzim alış ve satışlarıdır. 
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TABLO 4.2 1970-1986 YILLARI ARASINDA AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ LİMİTİ 
YILLAR SERMAYE+ 

İHTİYATLAR 
(MİLYAR TL) (A) 

API LİMİTİ 

(A) X 5 
(MİLYAR TL) (B) 

TCMB BİLANÇO 
BÜYÜKLÜĞÜ 

(MİLYAR TL) ( C ) 

(B)/(C ) 
YÜZDE 

1970 .23 1 14 32.57 3 48 

1971 44 2 22 38.83 5.72 
1972 53 2.66 54.61 4 84 
1973 63 3.15 69.81 4.51 
1974 1 02 5 10 87 29 5.84 
1975 1.65 8.23 121 85 6.75 
1976 2.32 11 62 193.26 6 01 
1977 3.14 15 72 289 56 5.43 

1978 4.06 20.32 460.73 4.40 
1979 4.56 22.80 696 29 3.27 
1980 4.79 23.93 1386 72 1.73 
1981 6.22 31.11 2094 72 1.49 

1982 6.70 33.48 2701.89 1 24 

1983 12.15 60 77 3902 23 1.56 
1984 15 52 77.62 5954 71 1.30 
1985 20.47 103 25 8763.48 1.18 

1986 21 03 105.13 13007.00 0 81 

Kaynak TCMB Üç Aylık Bültenleri 

Tablodan da görüleceği üzere açık piyasa işlemleri limiti Merkez Bankası 
bilanço toplamı içerisinde en fazla 1975 yılında yüzde 6.75 olmuş, bu dönemden 

sonra sürekli azalarak 1986 yılında yüzde 0.8l'e düşmüştür. Bu yıllarda faiz 

oranlarının kamu otoritesi tarafından belirlenmesi de açık piyasa işlemlerinin faiz 

oranlarım etkileyerek kullanılması mantığına ters olduğundan, aracın 

kullanılmasını bu çerçevede anlamsızlaştırmıştır. 

1986 yılında açık piyasa işlemlerine işlerlik kazandırmak amacıyla 

düzenleme yapılmıştır. 28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 Sayılı Kanunun “Açık Piyasa 

İşlemleri” ile ilgili değişik 52. Maddesine göre: 

TCMB, para arzım ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi 
nam ve hesabına: 

i. Her çeşit devlet iç borçlanma senetlerini, kamu idare ve kurumlan 

tahvillerini, 

ii. Ödenmiş sermayesi en az 500 milyon TL olan anonim şirketlerin borsada 

kayıtlı tahvillerini ve SPK tarafından ihraç izni verilen borç senetlerini, 
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iii. Banka mevduat sertifikalarını, 

ıv. Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortaklığı senetlerini ve kar zarar 
ortaklığı belgelerini, alıp satabilir. 

v. Banka, ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın yukarıda sözü edilen 
senetleri, geri satma anlaşması imzalayarak satın alabilir veya geri satın 
alma anlaşması imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşamaz. Sürenin 

başlangıç tarihi alım veya satım tarihidir. 

Kanun’la APİ yapılabilen senetlerin kapsamı genişletilip122, işlem 
sınırlamaları kaldırılırken, Banka’nın vadeleri dikkate alınmaksızın söz konusu 

senetleri, anlaşma süresi 91 günü aşmamak şartıyla, geri satma anlaşması 
imzalayarak satın alabilmesi (repo), geri satın alma anlaşması imzalayarak 
satabilmesi (ters repo) mümkün kılınmıştır. Ayrıca, bu işlemler dışındaki açık 

piyasa işlemlerinde kullanılacak kağıtların vadesine en çok 1 yıl kalmış olması 
hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme sonrasında, 1987 yılı Şubat ayından itibaren 

açık piyasa işlemleri bir parasal kontrol aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.123 
Açık piyasa işlemleri, para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek 

amacıyla, TCMB’nin piyasadaki mevcut devlet iç borçlanma senetlerini alıp 
satması yoluyla gerçekleşmektedir Bu işlem için yeni tahvil veya senet ihraç 

edilmemektedir. TCMB para arzını artırmayı amaçladığında, piyasadan menkul 
kıymet almalarında bulunarak, piyasaya para enjekte etmekte, para arzım 
düşürmeyi amaçladığında ise, portföyündeki senetlerin bir kısmım satışa çıkararak, 

piyasadan para çekmektedir. APİ mekanizması para politikası aracı olmakla 

birlikte bu işlemler çerçevesinde DİBS’lerin alım - satıma konu edilmesi, aynı 
zamanda DİBS’ler için bir ikincil pazar oluşturulmasına ve iç borçlanma poli¬ 
tikasının günün koşullarına uygun şekilde yürütülmesine de katkıda bulunmaktadır. 

1" Yapılan değişiklikle üstte dipnotta ver alan a ve b ve d ’de anılan senetlerin yamsıra, her nevi devlet iç borçlanma 
senetlerini ile kamu idare ve müesseseleri tahvilleri, banka mevduat sertifikalan, vadelerine en çok 120 gün kalmış 
gelir ortaklığı senetleri ve kar-zarar ortaklığı belgelen açık piyasa işlemleri kapsamına alınmıştır. 

Bu amaçla, Merkez Bankası APİ portföyü 1987 yılında 50 milyar liradan 400 milyar liraya, 1989 yılında 1.5 
trilyon liraya, yükseltilmıştir. 
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TCMB’nin başlattığı APİ, ekonominin genel likidite düzeyinin 
ayarlanmasını sağlamış, bankaların menkul değerler portföylerini rasyonel bir 

biçimde yönetmelerine katkıda bulunmuştur. 

Açık piyasa işlemlerinde TCMB, DİBS’leri kullanarak, repo, ters repo, 

doğrudan alış veya doğrudan satış yapabilmektedir. APİ masası repoyu piyasanın 
likit olduğu, örneğin DİBS’lerin itfa tarihinde, likidite fazlasını çekmek için 
kullanmakta, işlemin vadesini ise likidite sıkıntısı olan günlere getirmeye 

çalışmaktadır. Bu olanaklı değilse, piyasadaki likiditeyi gereksiz yere arttırmamak 
için vadesi gelen işlem miktarı kadar yeni bir repo işlemi yapma yoluna 

gitmektedir. APİ faiz oranları ile aynı vadeli diğer araçların piyasa faiz oranlarının 

aynı eğilimi gösterdikleri, 1994 ve 1995 yılları dışında yakın oranlarda 

gerçekleştiği tablodan da gözlenmektedir.124 APİ faiz oranlarının belirlenmesinde, 
DİBS ihale faizleri, hangi vadenin özendirilmek istendiği, ınterbank faizleri ve 

döviz piyasasındaki hareketler rol oynamaktadır. 

TABLO 4.3 AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ FAİZ ORANLARI İLE DİĞER FAİZ 
ORANLARI * 

TARİH APİ DOĞRUDAN 

SATIŞ ( 1-3 AY ) 

DİBS FAİZİ 

(3 AYLIK) 

APİ TERS REPO 

(GÜNLÜK) 

INTERBANK 

(GÜNLÜK) 

1988 5191 54 20 50 60 6171 

1989 48.04 49 40 31 04 38 63 

1990 44 72 47 60 68 49 51.38 

1991 65 09 67 80 60 60 72 73 

1992 71 94 74.50 62.99 65.17 

1993 68 14 70 70 61.65 63.00 

1994 101 89 102 40 100.37 126 45 

1995 82,79 97.80 78 19 74 31 

1996 80.33 81.70 66.96 76 61 

* Ağırlıklı Faiz. Oranları (Yıllıklandırılmış) 
Kaynak: TCMB Üç Aylık, Aylık Bültenleri. DPT Temel Ekonomik Göstergeler 

1:1 Oran farklılığının işlemlerin vergi oranlarından kaynaklandığı ifade edilmekle birlikle, oranların gelişimi bu 
düşünceyi desteklememektedir. 
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APÎ politikasını, Hükümetin uyguladığı iktisat politikaları ile tutarlı biçimde 
oluşturmaya çalışan Merkez Bankası, işlemlerin yürütülmesi sırasında, kendi 

hedefleri doğrultusunda dar anlamda para arzı (Mİ) ile geniş anlamda para arzı 
(M2) büyüklüklerinin, tahminlerinden sapmalarım da dikkate almaktadır.125 

Açık piyasa işlemlerinin daha etkin olarak kullanılması amacıyla 1987 
yılından itibaren TCMB’nin menkul kıymetler portföyü sürekli olarak artırılmış, 

1995 yılında APİ limitinin TCMB bilançosuna oram yüzde 33.6’ya kadar 
yükselmiş, 1996 yılında yüzde 16.7 olarak gerçekleşmiştir. Portföy özellikle 

Hazine’den tahkim tahvilleri, değerleme hesabı ve TMO hesabı karşılığında alman 

senetlerle artırılmıştır. 

1991 yılı Eylül ayma kadar TCMB tarafından saptanan APİ faiz oranlarının, 
piyasa koşullarında belirlenebilmesi ve faiz oranlarında istikrarın sağlanması 
amacıyla, 22 Ocak 1992 tarihinden itibaren ihale yöntemiyle belirlenmesi esasına 

geçilmiştir. 
1994 yılında ekonominin likiditesini daha iyi düzenleyebilmek amacıyla 

bankaların yanısıra aracı kuramların da işlem yapabilmelerine izin verilmiş ve 
30 Aralık 1994 tarihine kadar bu yetkiyi alan aracı kurum sayısı 10’a ulaşmıştır. 

1995 yılında Merkez Bankası piyasanın likidite ihtiyacım zaman zaman 
APİ, zaman zaman da ınterbank ve döviz piyasalarını kullanarak gidermeye 

çalışmış, artan likidite karşısında daha etkili olabilmek için APİ portföy limitini 
500 trilyona yükseltmiştir. Yükseltilen portföy limiti yanısıra Hazine’nin Değer¬ 
leme Hesabı ile Toprak Mahsûlleri Ofısi’nin borçlan için Merkez Bankasına ver¬ 

diği DİBSTerle 1995 yılında açık piyasa işlemleri hacmi 1995 yılında bir önceki 
yıla göre 3 kat artarak 1.5 katrilyon liraya, 1996 yılında yüzde 110.5 oranında 
artarak 3.1 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

1:5 TCMB yıllık raporları. 1987-1995. 
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TABLO 4.4 AÇIKPİYASA İŞLEMLERİ MİLYAlİ TL 
TARİH API DOĞRUDAN TERS REPO TOPLAM 

ALIŞ SATIŞ REPO 

1987 933.0 322.3 5742 4 - 6 997.7 

1988 I 615.2 1 215.8 12 723.5 572.5 16 127.0 

1989 2 133.4 2 949.0 17 496.6 75.3 22 654.3 

1990 5 629.7 3 323 1 2 234 1 5002 1 1 687.1 

1991 13 099.9 6 974 1 80 801 2 833 8 101 709.0 

1992 34 756 0 13 412.6 59 506.8 2 596.6 110 272.0 

1993 112 407.4 86 363 7 84 873.2 5 025 4 288 669.7 

1994 157 787 1 70 480.1 201 151 6 87 089 9 516 508.7 

1995 505 054.5 226 062.8 713 538 4 6 099 1 1 450 754.8 

1996 824 201.5 214 119 8 574 866.2 1 440 740.6 3 053 928 1 

Kaynak : TCMB Üç aylık bültenleri. 

4.4 DİSPONİBİLİTE UYGULAMALARI126 

Disponıbilite bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları nakit ya da 
nakit benzeri kıymetlere ilişkin olup, disponıbilite uygulaması bankaların 

likiditesini ve bir anlamda aktif yapısını düzenleyen zorunlu bir araçtır. Mevduat 

munzam karşılıkları uygulamasından farklı olarak, disponibilite uygulamasında 

disponibl değerlerin bir kısmına faiz tahakkuk edilmektedir. Bu çerçevede, 

bankaların kasasındaki TL mevcudu, TCMB nezdinde vadesiz serbest mevduat ve 

Devlet İç Borçlanma Senetleri disponibl değer olarak kabul edilmektedir. 

Genel disponibilite uygulaması ilk kez 1868 de kurulan İstanbul Emniyet 
Sandığı Nizamnamesinin, Sandığın halktan topladığı paraların yüzde 10’unu 
sürekli olarak kasasında tutmasını öngörmesiyle başlamıştır. Disponibilite 

uygulamasının yasallaşması ve genel olarak uygulanmaya başlaması 30.5.1933 
tarih ve 2243 sayılı Mevduatı Koruma Yasasından sonra olmuştur. Bankaların 

Disponibilite uygulamaları ile ilgili gelişmeler EK 4 de verilmekledir. 

126 



taahhütlerine karşı bulunduracakları disponibiliteyi saptama yetkisi 26.3.1958 
tarih ve 7129 sayılı yasayla Banka Kredilerini Tanzim Komitesine verilmiş, 1959 
yılında bu oran yüzde 5 olarak saptanmıştır. 1965 te yüzde 10’a yükseltilen oran, 

1984 yılına kadar yüzde 10 düzeyinde tutulmuştur. 1211 sayılı yasayla bu yetki 
TCMB’ye verilmiştir. Buna göre, Yasa’nın 40-II-a maddesi gereğince, mevduat 

kabul eden bankalar, taahhütlerine karşı disponibl değerler (nakit ya da kolaylıkla 
paraya çevrilebilir likiditesi yüksek değerler) bulundurmak zorundadırlar. 

1978 yılında çıkarılan bir kararname ile farklılaşan disponibilite oranlan 
uygulanmıştır.127 Ancak, sürekli artan enflasyon oranlan nedeniyle 
farklılaştırılmış disponibilite uygulaması anlamını yitirdiğinden, 1982 yılında 
tekrar tek oran sistemine dönülmüştür. 

1986 yılında bankaların kasaları ile Merkez Bankası nezdinde tesis ettikleri 
serbest tevdiat hesapları disponibilite kapsamına alınmıştır. Böylece disponibl 

değerlerin bir kısmı nakit olarak tutulmaya başlamıştır. Bu durum bankalann kredi 
maliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 1987 yılında enflasyonun hızlanması 

nedeniyle, disponibilite oranları önemli ölçüde artırılmış, yapılan düzenleme ile 
banka kasalarının yüzde 2’yi aşan kısmı disponibl değer hesaplamasında hariç 

tutulmuştur. Banka kasalarının disponibl değer olarak tutulacak kısmı ile ilgili 

olarak 1988 yılında yapılan düzenlemeyle, bankalann şube sayılan ile 
disponibiliteye sayılacak kasa oranı arasında ilişki kurulmuştur. 1988-1992 

döneminde disponibilite oranları, disponibiliteye sayılacak senetler, cezai faiz 
ıranlan ile ilgili düzenlemeler yapılırken, 1992 yılında kasa hesabı ile şube sayısı 

arasındaki oranlar değiştirilmiş, uzun vadeli DİBSTerin satışını artırmak amacıyla, 
disponibl değer olarak tutulan DİBS’lerin ortalama vadesinin en az 210 gün olması 

şaıtı getirilmiştir. 

1994 yılının başında yaşanan fmansal krizle birlikte 28 Ocak 1994 tarihinde 

yayımlanan Tebliğle disponibiliteye tabi yükümlülüklerin kapsamı değiştirilmiş, 

: 2 milyar TL'ye kadar mevduat toplamı için bankalara yüzde 10, 2-5 milyar TL arası için yüzde 12 ve 
5 milyar TL'den fazlası için yüzde 15 disponibilite zorunluluğu getirilmiştir. 

127 



yabancı para yükümlülükler de disponibilite kapsamına alınmıştır. TL ve yabancı 
para yükümlülüklere aynı oranlarda disponibilite yükümlülüğü uygulanmıştır. Kasa 

hesabı disponibilite kapsamı dışına çıkarılmıştır. Ancak döviz kurları üzerindeki 
baskının hafifletilememesi ve bankaların yüksek açık pozisyonlarına bağlı olarak 

yaşadıkları panik nedeniyle, bankaların döviz hesapları karşılığında disponibl 

değer bulundurmaları yükümlülüğü 10 Şubat 1994 tarihinde yayımlanan Tebliğle 
kaldırılmıştır. 

5 Nisan 1994 Kararlarıyla, TL mevduat ile mevduat dışı döviz hesaplarının 

üzerindeki yasal yükümlülüklerden kaynaklanan maliyet farklılaşmasını önlemek 
ve mevduat dışı yabancı para yükümlülüklerin göreli maliyet avantajını azaltmak 

amacıyla, mevduat dışı yabancı para yükümlülüklere de disponibilite yükümlülüğü 

getirilmiştir. TL yükümlüklüklerde sabit kısım ve artan kısım uygulaması yapılmak 
suretiyle karşılık oranlarının zaman içerisinde fiili oran olarak azaltılması ve bu 

oranın mevduat dışı yabancı para yükümlülükler disponibilite oranına yaklaştırıl- 

ması amaçlanmıştır. 1995 yılında yapılan değişiklikle, döviz tevdiat hesapları 

disponibilite kapsamına alınmış, disponibl değer olarak tutulacak DİBSTerin en az 

1 yıl vadeli ve TEFE’ye endeksli olma şartı getirilmiş, iç borçlanmada yasal 
yükümlülükler kullanılarak vade yapısı uzatılmaya çalışılmıştır. Yine 1995 yılında 

disponibl değer olarak tutulan serbest tevdiatlara faiz tahakkuk ettirilmesi 

uygulaması başlatılmış, ancak bu uygulama 1996 yılında kaldırılmıştır. 
1996 yılında disponibilite ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Disponibiliteye tabi taahhütlerde sabit ve artan kısım ayrımı kaldırılmış, bankaların 

kontrolsüz açık pozisyon yaratmalarını engellemek amacıyla döviz pozisyon 

açıkları disponibilite kapsamına alınmış,1"8 TL mevduatlara, serbest tevdiat ve 
DTHTara DİBS bulundurma yükümlülüğü kaldırılmış, münhasıran kıyı bankacılığı 
yapan bankalar hariç, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar da disponibilite 

kapsamına alınmıştır. 

ı:s Açık pozis>onlarma sınırlama gclırmck amacıyla 
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Yapılan bu düzenlemeler sonucunda bankaların mevduat ve mevduat dışı 

TL ve yabancı para yükümlülükleri üzerindeki yasal yükümlülükler birbirlerine 
yaklaştırılmış, göreli maliyet avantajian ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

4.5 KREDİ VE FAİZ KONTROLLERİ129 

Türkiye’de kredi ve faiz kontrolleri 1980 öncesi, 1980-1989 dönemi ve 

1989 sonrası olmak üzere üç dönemde incelenebilir. Faiz oranlan 1980 yılı 
öncesinde tamamen kamu otoritesi tarafından belirlenirken, 1980 yılı sonrasında 

kredi faiz oranlan serbest bırakılmış, mevduat faiz oranlan ise 1980 yılı sonrası bir 
müddet serbest bırakılmış, daha sonra 1989 yılına kadar tekrar kontrol edilmiştir. 

1989 yılı sonrası ise tüm faiz oranlan serbest bırakılmıştır. 1980 öncesi dönemde 
bankaların hangi alanlara ne kadar kredi açacaklannı da kapsayan Kredi 

Kontrolleri ise, 1980 sonrasında yalnızca kredi açma sınırlannın belirlenmesi 

şeklinde yürütülmüştür. 

4.5.1 Faiz Oranı Kontrolleri 

Türkiye'de Haziran 1980 tarihine kadar devlet, kamu yararı noktasından 

hareket ederek faiz oranlarına müdahale etmiş ve hem mevduat hem de kredi 

faizlerini saptama yoluna gitmiştir. Örgütlenmemiş para piyasasında ve taksitli 

satış kredilerinde uygulanan faiz oranlan dışında tüm faiz oranlan kamu otoriteleri 
denetimi altında belirlenmiştir. 

Türkiye'de tefeciliği önlemek amacıyla, geçen yüzyılın ikinci yansında faiz 
oranlan devletçe saptanmıştır. Bu uygulamalardan en önemlisi, Murabaha 

Nizamnamesidir. Nizamnameyle, her türlü adi ve ticari borçlara uygulanacak en 

yüksek faiz oranı yüzde 9 ile sınırlandırılmış, borcun vadesi ne kadar uzun olursa 
olsun faiz toplamının hiçbir şekilde anaparayı geçemeyeceği ve bileşik faiz 
alınamayacağı hükme bağlanmıştır. 

; Kredi ve Faiz Oranı Kontrolleri ile ilgili düzenlemeler EK 5'te verilmektedir. 
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8.6.1933 tarih ve 2279 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Yasası” ile 
belirlenen azami faiz oranları, 1933-1960 döneminde 1938, 1951 ve 1960 

yıllarında 3 kez değiştirilmiştir. 1961 yılında faiz oranlarının belirlenmesinde 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesine, Bakanlar Kuruluna öneride bulunma görevi 
verilmiş ve karar almada Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 1961 ve 1970 

yıllarında faiz oranları 2 kez değiştirilmiş ve 1211 sayılı Merkez Bankası 
Kanununun 40. Maddesi Il/b-c fıkraları gereğince, TCMB’ye ödünç para verme 

işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek azami faiz oranlarını, 

mevduatta vadeleri belirleme, kalkınma planları doğrultusunda desteklemek 

istediği sektörlere bankaların plasman toplamlarının belirli bir oranını tahsis 
etmelerini isteme yetkisi tanınmıştır. 

Bu konudaki ilk düzenleme mevduat ve kredi faiz oranları tavanlarının 

belirlenmesi hususunda 7.8.1970 tarih ve 121/9720 sayılı TCY1B Banka Meclisi 

Kararı ile yapılmıştır. Düzenleme ile öncelikli sektörlerin kredi faiz oranları düşük 

tutulurken, bu tür krediler için bankalara faiz farkı iadesi yapılmıştır. Faiz oranla
rında 1973 yılından sonraki ilk değişiklik, enflasyon oranlarının yükselmesi ve 

faizlerin çok düşük kalması nedeniyle 1978 yılında yapılmış, mevduat ve kredi 
faizleri yükseltilmiştir. 

Yatırımları ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1970’li yıllar boyunca düşük 
düzeylerde tutulan nominal faiz oranları, dönemin sonlarına doğru enflasyonun 

gittikçe hızlanması nedeniyle reel olarak önemli ölçüde negatif düzeylere inmiştir. 

Bu gelişme, ekonomik birimlerin banka mevduatı gibi mali varlıklara olan talebini 
hızla düşürerek, paranın dolaşım hızının yükselmesine ve dolayısıyla enflasyonist 

baskıların daha da artmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, mevduatın reel 

getirisinin negatif düzeylerde seyretmesi nedeniyle birikimlerin banka sisteminden 
çekilerek fiziki mallara, dövize ve örgütlenmemiş mali piyasalara yönelmesi, 

kaynak dağılımını bozarak ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 
1980 yılında uygulanmaya başlanan istikrar programı, kısa dönemde iç 

talebi azaltmayı hedef alırken, uzun dönemde dünya ekonomisiyle bütünleşmek ve 

130 



ekonomiyi piyasa güçlerinin yönlendirmesine bırakmak suretiyle kaynak dağılı¬ 
mında etkinlik sağlamayı ve büyüme sürecini yeniden başlatmayı amaçlamıştır. 

Konjonktürü izleyen bir kur politikasıyla birlikte uygulanacak olan pozitif reel faiz 
politikasının, bir taraftan para talebini yükselterek fiyat istikrarının sağlanmasına 
yardımcı olacağı, diğer taraftan da kaynak dağılımındaki bozuklukları düzelterek 

ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı düşünülerek, 1933 yılından itibaren 
uygulanan Güdümlü Faiz Politikası' na, 1 Temmuz 1980’de yürürlüğe giren 8/909 

sayılı Faiz Kararnamesi ile son verilmiş, vadesiz tasarruf mevduatı faizleri yüzde 
5 olarak saptanırken, vadeli tasarruf mevduatına uygulanacak faiz oranlannın 

bankalar tarafından serbestçe belirlenmesi sağlanmıştır. Faiz oranlarının serbestçe 
belirlenmesi ülkemizde ilk kez uygulamaya konulduğu ve mevduat bankaları bu 

konuda tecrübesiz oldukları için, bankalar bir araya gelerek, yaptıkları centilmenlik 

anlaşmalarıyla faiz oranlarının yükselmesini önlemişlerdir. Bu nedenle, reel faiz 
oranları başlangıçta negatif düzeyde kalmıştır. Türk Banka sisteminin oligopolistik 

yapısının kınlamaması nedeniyle, daha sonra da zaman zaman bankalar arasında 
centilmenlik anlaşmaları yapılmıştır. 

1980’li yıllarda sistemdeki en önemli yeniliklerden biri, nominal faiz 
oranlarının enflasyon oranı ışığında sık sık değiştirilerek pozitif bir reel getirinin 

sağlanması eğilimi olmuştur. Faiz politikasına getirilen esneklik sonucunda ekono¬ 
mik birimlerin mali varlıklara olan talebi büyük ölçüde artmışür. Bankalar, küçük 
bankalar ve diğer aracı kuruluşlardan gelen rekabetçi baskılar nedeniyle nominal 
faiz oranlarını 1981 yılında üç kez yükseltirken, en uzun vadeyi 4 yıldan 6 aya 

kadar indirmişlerdir. Enflasyon hızının da yavaşlamasıyla reel faiz oranlan 1981 
yılında pozitif düzeye çıkmıştır. Faiz oranlarının serbest bırakılmasından sonra, 
birikimler büyük ölçüde banka sistemine yönelmiştir. Ancak, uygulanan faiz oran¬ 

larının yüksek enflasyon nedeniyle negatif düzeylerde seyretmesi, banka dışı kuru¬ 
luşların bankaların faiz oranlarından daha yüksek faiz vererek mevduatların önemli 

bir kısmını toplamaları sonucunu yaratmış, bankalar da faiz oranlarını yükseltme¬ 
ye başlamışlardır. Uygulanmaya çalışılan serbest faiz politikasının, faiz oranlarını 

131 



aşırı derecede yükseltmesi sonucunda, 12 Aralık 1981 ’de alınan bir kararla kredi 

ve mevduat faizlerinin belirlenmesi Merkez Bankasının gözetiminde büyük banka¬ 

lara bırakılmıştır (toplam mevduatların yüzde 3’ünden fazlasına sahip olanlar). 

Şekil 4.9 

70 72 74 75 78 80 82 34 85 88 90 52 94 95 
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 

.. MEVDUAT REEL ARTIŞ HIZI _ REEL MEVDUA T FAİZİ 

Öte yandan, nominal faiz oranları yükseltilirken mevduat faiz geliri üzerin¬ 
den alman verginin yüzde 25, banka ve sigoıta muameleleri vergisinin yüzde 15 

gibi yüksek oranlarda bırakılması sonucunda, bankaların borçlanma ve borç verme 

faiz oranları arasındaki fark önemli ölçüde büyümüş. 1983 yılında bu farkın kapa¬ 

tılması amacıyla stopaj oranı yüzde 20’ye indirilmiştir. Büyük bankalar, enflasyon 
hızındaki yavaşlama eğilimine bağlı olarak vadeli mevduat faiz oranlarını yıl 
içinde düşürmüş, ancak fiyat artışlarının hızlanması sonucunda reel faiz oranlarının 

negatif hale gelmesiyle, mevduatlar 1983 yılında reel olarak daralmıştır 

Büyük bankaların reel faiz oranlarım pozitif tutmakta isteksiz davranmaları 

karşısında, mevduat faiz oranlarını tespit etme yetkisi 1983 yılı sonunda tekrar 

Merkez Bankası’na verilmiştir Bu çerçevede, enflasyon oranı ile diğer ekonomik 

değişmeler dikkate alınarak, vadeli mevduat faiz oranları en geç üç ayda bir 

gözden geçirilerek tespit edilmiştir. Enflasyonun hızlanma eğilimi gözönüne 

alınarak, vadeli mevduat faiz oranları önemli ölçüde artırılırken, faiz gelirinden 
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kesilen vergi oranı yüzde 20’den yüzde 10’a indirilerek, mevduatın sağladığı reel 
getiri daha da yükseltilmiş ihbarlı mevduat uygulamasına yeniden başlanmıştır. 
Kredi faiz oranlarını belirlemede bankalar serbest bırakılmış, ancak kredi 
maliyetinin aşırı yükselmesini önlemek için, kredi kullananlardan tahsil edilen 

banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı yüzde 15’ten yüzde 3’e düşürülmüştür. 
1984 yılında, aylık enflasyon hızlan yavaşlarken, artırılan faiz oranlan reel 

faizlerin yükselmesini sağlamış, mevduatlar reel olarak artmaya başlamıştır. 3 ay 
vadeli mevduatlara enflasyonun artacağı beklentisi ile verilen yüksek faiz, 

enflasyon hızının yavaşlaması nedeniyle mevduatın 3 aylık vadede toplanmasına 
yol açmıştır. Bunu önlemek amacıyla 1985 yılında uzun vadeli mevduatlara daha 

yüksek faiz verilmeye başlanmış ve sonuçta mevduat 6 ay ve 1 yıl vadeye kaymaya 
başlamıştır. 

Mevduat bankaları faiz serbestisine bağlı olarak kredi faiz oranlannı da 
yükseltmiştir. Bununla birlikte, kredileri teşviki istenen alanlara yöneltmek 

amacıyla, Faiz Farkı İadesi Fonu’ndan bu tür krediler için bankalara iadeler 
yapılmış ve bu iade oranı zaman zaman artırılmıştır. 

1986 yılında faiz politikasının ekonomik faaliyeti aşırı derecede frenleme¬ 

mesi için, faizlerin tedrici olarak düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Reel faizler, 

enflasyon oranındaki gerilemeye paralel olarak nominal faizlerin de düşürülmesi 

suretiyle belirli bir düzeyde tutulmuştur. 1983 yılında faiz oranı yüksek olarak 
belirlenen vadesiz mevduat faiz oranlan vadesiz mevduatlardaki aşın artış 

nedeniyle 1986 yılında düşürülmüştür.110 
1987 yılında faiz politikası, TL cinsinden yapılan mali tasarruflann çekici¬ 

liğim sağlayacak biçimde yürütülmeye çalışılırken, yılın özellikle ikinci yarısında 
hızlanan fiyat artışları nedeniyle, reel faiz oranlarının negatif seviyelere gerilemesi 

ile Haziran ayında yapılan değişiklikle 1 yıl vadeli mevduat faizleri serbest bırakıl- 

130 1983 yılı içinde yüzde 20 olarak belirlenen faiz oranının, 1986 yılında yapılan düzenlemeyle önce 1 ay vadeli 
mevduatın 1/3'ünü, daha sonra \3izde 10 oranını aşamayacağı kararlaştırılmıştır. 
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mış, bankaların mevduat sertifikası çıkarabilmesine ve değeri 10 milyon liranın 
üzerinde olan sertifikaların faizinin serbestçe belirlenebilmesine izin verilmiştir. 

Mevduat faiz oranları birçok kez değiştirilen 1988 yılında, ilk önemli 
değişiklik 4 Şubat 1988’de yapılmış, bütün mevduat faizlerine tavan getiril¬ 
miştir. 131 Dövize talebin artmasını önlemek amacıyla TL mevduat faizleri yüksel¬ 
tilirken,132 yılın ortalarında daha uzun vadeli mevduatlara yüksek faiz verilecek 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Son aylarda enflasyonun hızla artması ile birlikte 

reel faizler negatife dönüşmüş, dövize talep artmıştır. Bu dönemde emisyon hac¬ 
mindeki büyük artışlar, faiz oranlarının indirilmesi, enflasyon beklentilerinin azal¬ 

tılması ve mevduat bileşiminin vadeli mevduat lehine değiştirilmesi yoluyla likidi¬ 

tenin azaltılması çabalarını sonuçsuz kılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 12 Ekim 
1988 tarihinde resmi mevduat ve vadesiz mevduat dışındaki tüm mevduat faizleri, 

bankalar tarafından aylık olarak belirlenmek üzere serbest bırakılmıştır. 14 Ekim' 

de bu süre, 15 gün için geçerli olmak üzere belirlenebilir şeklinde değiştirilmiş, 

18 Ekim’de mevduat faizlerinin serbest bırakılmasından sonra bankalar tarafından 

ilan edilen ilk faiz oranları birbirinden çok farklılaşınca, faizlerin bankalarca 

Merkez Bankası görüşü alınarak 2 gün içinde değiştirilebileceği hükmü getiril¬ 

miştir. Bu karar sonucunda faiz oranları birbirine yaklaştırılmıştır. Ancak, bankalar 
arasındaki faiz rekabetinin hızlanması sonucunda Merkez Bankası 1 yıl vadeli 

mevduat faiz oranının, diğer vadelerde ise bileşik faiz oranının yüzde 85’i 

aşmamasını bankalardan istemiştir (Moral Suasion- Ahlaki Korkutma). 

1,1 Mevduat sertifikaları laız oranları, vadeli mevduat laız oranları ile eşitlenmiştir. Vadeli ve vadesiz resmi mevduat 
azami faiz oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, bankalararası mevduat laız oranları serbest bırakılmıştır. 
'* Vadesiz mevduat faiz oranı azaını yüzde 36 olarak belirlenmiş, ancak sonraki avlarda bu mevduatın toplam 

mevduatın yüzde 25’ine ulaşması nedeniyle faiz oranlarının banka maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini 
hafifletebilmek için vadesiz mevduat faiz oranları tavanı yüzde 10 a kadar düşürülmüştür. 
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Şekil 4.10 

İTCMB TARAFINDAN BELİRLENEN FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ 

■» TEFE(12 Aylık) 

-e- 3 Aylık Bileşik Faiz 

6 Aylık Bileşik Faiz 

-B- 1 Yıllık Faiz 

Ara 83 May Tem 85 Mart 86 Haz Ara Tem Haz Eyl 
Mart 84 Ağu Ağu May Ekim Şub 87 Şub 88 Ağu 

Faiz Oranlarının Değiştirildiği Dönemler 

Faizlerin serbest bırakılması ve 1 yıl vadeli mevduat faizinin yüzde 85’e 

çıkması ile mevduatlar reel olarak hızla artmış, ancak bankalar kredi maliyetlerinin 

de hızla artması nedeniyle 1989’dan itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlamış¬ 
lardır. 1989 yılı içinde karşılıkların düşürülmesi bankaların kullanılabilir kaynakla¬ 

rını artırmış, mevduatın bankaya maliyeti ve buna bağlı olarak kredi faizleri de 

düşüş göstermiştir. Ayrıca, 1984 yılında kurulan Kaynak Kullanımım Destekleme 
Fonu’ndan bazı sektörlere kullandırılan kredilere prim ödemesi yapmak suretiyle, 

kredi maliyetleri düşürülmeye çalışılmıştır. 

1994 yılına kadar geçen süre içinde piyasada serbest olarak belirlenen faiz 
oranları, 1994 yılında yaşanan kriz nedeniyle, 27 Ocak 1994’de 94/1 sayılı 

Tebliğle bankaların uygulayacaklan azami mevduat faizini ilan tarihinden önce 

Merkez Bankasrna bildirmek suretiyle değiştirebilecekleri hükmüyle yeniden 

kontrol altına alınmaya başlanmıştır. 94/2 sayılı Tebliğle, bankalar arasında başla¬ 
yan faiz yarışını durdurmak amacıyla Merkez Bankası bankaların uygulayacaklan 

mevduat faiz oranlannın TCMB tarafından belirlenecek 15 bankanın uyguladıktan 
mevduat faiz oranlannın, vadesiz ve 7 gün vadeli mevduatlarda azami yüzde 35, 
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vadeli mevduatlarda ise azami yüzde 30 fazlasından yüksek olamayacağını hükme 
bağlamıştır. 94/3 sayılı Tebliğle oranları yüzde 25 ve 20’ye, 94/4 No.lu Tebliğle 

banka sayısını 10’a düşürmüştür. 1 Ekim’de ise 94/5 sayılı tebliğle azami sınırlar 
yüzde 20 ve yüzde 15 olarak belirlenmiş, 5 Ocak 1995 tarih ve 95/1 sayılı TCMB 
Tebliğiyle bu sınırlar kaldırılmıştır. 

4.5.2 Kredi Kontrolleri 

Kredi kontrolleri, bankaların açacakları kredilerin, sektörler, vadeler, faiz 

oranlan ve miktan etkilenmek suretiyle sürdürülmüştür. 

Merkez Bankası 1972 yılında, bankaların plasman toplamlannm en az 
yüzde 10’unu belli nitelikteki orta vadeli kredilere tahsisini zorunlu kılmıştır. Bu 

kredileri teşvik etmek amacıyla, sözkonusu kredilerin faiz oranlarını cari en yüksek 
faiz oranı olarak belirlemiş ve faiz farkı ödemesi dem yapmıştır. 1973 yılında orta 
vadeli kredilerin bu kredileri açan bankalara ucuzlatılması amacıyla, yıllık 

programların genel teşvik tablosunda yer alan sektörlerde müstakrize yapılacak 

faiz farkı ödemesi yükseltilmiş, kredi faizleri genel olarak indirilirken, orta ve uzun 

vadeli kredi faizleri aynı bırakılmıştır. 1976 yılında bankaların büyüklüklerine göre 

orta ve uzun vadeli kredi açma oranları düzenlenmiş, ödenmiş sermaye, ihtiyatlar 

ve toplam mevduatları 1 milyar lirayı aşan bankaların plasmanları toplamının 
yüzde 20’sinin, 100 milyon - 1 milyar arasında olan bankalar için ise yüzde 

10’unun öncelikli sektörlere orta vadeli kredi olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. 

1977-1979 yılları arasında bankaların sınai mamul ihracına dönük krediler, tarım 

kredileri ve orta vadeli yatırım kredileri oranları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır 

24 Ocak 1980 Kararları sonrasında, 27 Eylül 1980’de banka kaynaklarının 

artan ihtiyacı karşılayacak ölçüde sınai mamul ihracatı finansmanına 

yönlendırılebilmesi için, bankaların plasmanlarının 1980 Aralık ayma kadar yüzde 

133 Faiz Farkı İadesi: Bankaların açtıkları krediler üzerinden, kredi alandan tahsil edilen belli bir yüzde olup, biriken 
kaynak özendirilmesi amaçlanan sektörlere uygulanan faiz oranlarının düşük tutulması amacıyla bankalara bu 
krediler için iade edilmiştir. Ayrıca, uygulamada bazı krediler için kesinti yapılamayarak bu krediler özendirilmeye 
çalışılmıştır. 1984 yılından sonra bu işlev Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tarafından yerine getirilmeye 
başlanmıştır. 
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10’unu, 1981 Haziran ayma kadar da yüzde 15’ini, genel teşvik tablosunun, imalat 
ana başlığında yer alan (gıda-ıçki-tütun hanç) sektörlerin ihracatıyla ilgili kredilere 
tahsis etmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

1970’li yıllarda bankaların, aynı şahsa, ödenmiş sermayesi ile karşılık akçe¬ 
leri toplamının yüzde 10’undan fazla kredi vermemesi, kefalet kabul etmemesi ve 

tahvillerini satın almaması'34 uygulamasına bazı sektörler için istisna getirilerek, 
oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmıştır. Kredi sınırlan bankaların kendi 

iştiraklerine (ödenmiş sermaye ve ihtiyatlan toplamının yüzde 20’sini geçemez) ve 
mensuplanna (teminat mukabilinde üç maaşa kadar) da uygulanmıştır. 

Temmuz 1983’te çıkarılan Bankalar Hakkında 70 sayılı KHK ile bankanın 
nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamının banka özkaynaklannm 20 katını 

aşamayacağı sının konulurken, yıllık programlarda gösterilecek sektör ve yörelerde 
yapılacak yatınmlann finansmanında kullanılmak üzere, sözkonusu oranlann 

üzerinde büyük krediler verebileceği, bir büyük kredinin tutarının, bankanın 
özkaynaklarının yüzde 75’ini, 5 büyük kredinin toplamının, öz kaynaklannın 3 

katını ve büyük kredilerin toplamının da banka özkaynaklannm 10 katını ve toplam 
kredilerin yarısını aşamayacağı hükme bağlanmıştır. 

25.4.1985 tarih ve 3182 No.lu Bankalar Kanunu’nun genel kredi sınırlarım 

düzenleyen 38. maddesi ile, bir bankanın vereceği nakdi krediler ve satın alacağı 
tahvil ve benzeri menkul değerlerin tutarı ile teminat mektuplan, kefaletler, aval, 

ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredilerin toplamı özkaynaklann 20 katım 

aşamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, kredi alan gerçek ya da tüzel bir kişiye 

açılacak kredi toplamının bankanın özkaynaklannm yüzde 10’unu geçemeyeceği, 

kefaletlerini kabul edemeyeceği veya tahvil ve benzeri menkul kıymetlerini satın 

alamayacağı hükmü devam ettirilmiştir. Bu sınır, kredilerden mümkün olduğu 

kadar çok kişinin yararlanabilmesi ve kredilerin birkaç kişi veya kuruluş üzerinde 
toplanmasının yaratacağı risklerin azaltılması amacıyla getirilmiştir. 

1! Kredi verilen nakdin, mal veya kefaletle olması hükmüyle, göreceli serbestlik söz konusudur. 
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1 Şubat 1986 tarihinde alınan bir Kararla, banka özsertnaye ve ihtiyatları ile 

mevduat toplamının yüzde 10-20’sinin orta vadeli sanayi, maden veya gemi inşası 
kredisi olarak tahsisini emreden Tebliğ ile, banka plasmanlarının yüzde 15’inin 

sınai mamul ihracına tesis edilmesini zorunlu kılan Tebliğ kaldırılmıştır. 
Şekil 4.11 

I TÜRKİYE'DE MEVDUATLAR VE KREDİLERİN REEL ARTIŞ HIZLARI f 

71 73 75 77 79 81 63 35 e7 89 91 93 95 

— MEVDUAT . . KREDİLER ! 

Grafikten görüldüğü üzere, kredi ve mevduat faizlerinin kontrol edildiği 

1960-1980 döneminde kredi hacmi ile mevduat toplamı reel olarak gecikmesiz 

aynı eğilimi göstermişlerdir. 1980 yılından sonra kredi ve mevduat faizlerinin 
serbest bırakılması ile birlikte reel olarak her iki büyüklük önemli artışlar 

göstermiştir. 1981-1982 yıllarında yaşanan banker krizi, bankacılık sisteminde 
güven sorunu yaratmış, sonuçta mevduat ve kredilerde reel olarak aşırı daralma 
meydana gelmiştir. Ancak, 1980 öncesinde olduğu gibi aynı anda değil, kredilerde 

faizlerin esnekliği nedeniyle gecikmeli gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra kredi 
ve mevduat hacmindeki hareketlerin dalgalı bir seyir izlediği, bankaların kredi tah¬ 

sislerindeki konjonktürel geçişlerin gecikmeli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Merkez Bankası Kredilerine Getirilen Tavanlar 

1715 sayılı TCMB Kanunu ile Merkez Bankası, Hazine'ye cari yıl bütçe 

giderlerinin yüzde 5’i oranında kısa vadeli avans kullandırmakla yükümlü kılınmış, 
1955 ‘te bu oran yüzde 15, 1961 ’de yüzde 5, 1965’te yüzde 10’a olarak 
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belirlenmiş ve 1211 sayılı TCMB Kanunu ile yüzde 15’e yükseltilmiştir. Ancak 

bu oranlar yıl içinde ek bütçe çıkarılmak suretiyle fiilen başlangıç bütçe 
ödeneklerinin yüzde 20’lerine kadar çıkartılabilmiştir. Ayrıca, KIT’lere 9 ay vadeli 

Hazine kefaletini haiz bonolar ile mevsimlik ihtiyaçları için düzenleyecekleri 
bonolar karşılığında kıedı verme ve kredilerin sınırlarının belirlenmesi hususunda 
Banka yetkili kılınmıştır. Tahvil üzerine avans, ticari senetler, altın ve döviz 

üzerine avans ve mevduat karşılıklarından oluşan dolaylı krediler ise, 120 gün 

vadeli ticari senetler, sanayicilere ve madencilere ait 9 ay vadeli senetler, tarım 
senetleri, esnaf ve sanatkarların senetleri üzerine verilmektedir. 

Merkez Bankası 1980’li yılların sonlarında zaman zaman ekonomi 
politikası hedefleri çerçevesinde Hazine ile protokoller yaparak kredi sınırlarını 

tutar olarak belirlemiştir. 1994 yılında yaşanan kriz sonrasında kısa vadeli 

avansların Merkez Bankası bilançosu ve emisyon hacmi üzerindeki etkilerini 

sınırlandırmak. Merkez Bankası’nın parasal kontrolde serbestliğini artırmak 
amacıyla, Hazine kısa vadeli avans limitleri ile KÎTlere açılacak kredilerin limitleri 

21.4.1994 tarih ve 3985 Sayılı Kanunla yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Banka, 
her yıl cari yıl bütçe ödenekleri toplamının, bir önceki mali yıl bütçe ödeneklerini 

aşan tutarının yüzde 12’sini geçmemek üzere Hâzineye kısa vadeli bir avans 
(HKVA) hesabı açar, bu oran 1996 yılı için yüzde 10, 1997 yılı için yüzde 6 ve 

1998 yılı ve müteakip yıllar için yüzde 3 olarak uygulanır. Kamu müesseselerine 
verilebilecek yıllık iskonto ve avans miktarı toplamı HKVA limitlerinin yarısından 
fazla olamaz. Hesapların bakiyeleri zaman içerisinde DİBS verilerek tasfiye 
edilmektedir (HKVA’ya uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 4’dür). Yine kriz sonra¬ 
sı, zor durumda kalan bankalara yardım etmek amacıyla, 1 yıl vade ve azami 

özkaynaklarının 2 katı ile sınırlı olmak ve uygun görülecek teminatlar alınmak 
kaydıyla doğrudan kredi açılabileceği de hükme bağlanmıştır. 
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Şekil 4.12 

MERKEZ BANKASI KREDİLERİ/ MERKEZ BANKASI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 

Yrilar 

— HKVA HARİÇ KREDİLER/AKTİF TOPLAMI . . HKV A / A KTİF TOPLA MI 

4.6 İKNA YOLU 

Bu para politikası aracı nitel bir yöntemdir. Uygulamada Merkez Bankası, 
nedenlerini belirterek, mevduat bankalarına, döviz kurlarını, mevduat faiz 

oranlarını aşın yükseltmemeleri, kredilerim arttırmaları veya kısmaları yolunda 
telkinlerde bulunur. Bankalar, Merkez Bankası ile yakın ilişkide bulunduklarından, 

Merkez Bankası önerilerine karşı kayıtsız kalmaktan çekinmektedirler. Türkiye’de 

Merkez Bankası özellikle kriz dönemlerinde bankalarla görüşmeler yaparak, krizin 

aşılması yönünde atılacak adımlarla ilgili bankalara telkinde bulunmaktadır. 1993 

yılına kadar TCMB Başkanının Bankalar Birliğinin de Başkanı olması Banka’nın 

ikna gücünü artıran bir unsur olmuştur. Bu uygulamaya örnek olarak, 1988 yılında 

mevduat faizlerinin serbest bırakılmasından sonra mevduat faizlerinde yaşanan 

hızlı artışları durdurmak amacıyla Merkez Bankası’mn, bankalardan yıllık mevduat 
faizleri ile diğer vadelerde yıllık bileşik faiz oranlarını yüzde 85’in üzerine 

çıkarmamalarını istemesi gösterilebilir. 

4.7 TAKSİTLİ SATIŞLARIN DÜZENLENMESİ 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 4 ve 40. maddelerinin verdiği taksitli 

satışların düzenlenmesi yetkisi çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, 22 Eylül 1977’deki 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 24 sayılı Kararı yayımlamıştır. Bu Karar, 
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tüketimin kısılması ve tüketicinin korunması amacıyla, taksitle satış yapan kurum 

ve kuruluşların kredi şartlarını düzenleyen esasları tespit etmiştir. Konu ile ilgili 
olarak TCMB tarafından 4 adet düzenleyici tebliğ çıkarılmış ve 1980 soması 

başlayan liberalleşme çabaları çerçevesinde 25 Mart 1981 tarihinde 5 No.lu Tebliğ 
ile taksitli satış tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Taksitli satışlar, başlangıçta mal farklılaştırması yapılarak düzenlenmiş, 
daha soma bu farklılaştırma kaldırılmıştır. Bu çerçevede, tüketim mallarına 

göreceli olarak daha düşük oranlar saptanırken, mallar içerisinde en uzun vade 
otomotiv sektörü için düzenlenmiştir. 

Taksitli satışlarda; alınabilecek azami kaporo (peşin bedelin bir yüzdesi 

olarak), en az peşin ödeme (toplam bedelin bir yüzdesi olarak), ay olarak en uzun 
vade, en çok taksit adedi, finansman masraf ve faizini kapsayan en yüksek yıllık 

yüzde ve buna tekabül eden yüzde ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Parasal kon¬ 
trol politikalarının öneminin artması ile azami kaporo ve peşin ödeme oranları 

yükseltilmiştir. 

1980 yılına kadar en uzun ödeme vadeleri aynı kalmış, 1980’de bu süre 
tüketim malları için uzatılmıştır. Dolayısıyla vade araç olarak kullanılmamıştır. En 

çok taksit adedi de 1980’e kadar değişmemiş, 1980’de dayanıklı tüketim mallarının 
vadesi 2 ay uzatılmıştır. Masraf ve faiz olarak alman yüzde, Merkez Bankasının 

kontrolünün sıkılaşması ile artmıştır. Ancak bu faiz, enflasyonun çok altında 
kalmıştır. 1986 yılında taksitli satışların alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme ile 

belirlenmesi kararı alınınca, Merkez Bankası’nm bu yetkisi sona ermiştir. 

4.8 İTHALAT TEMİNATLARI135 

İthalatçılar 20.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanun çerçevesinde, ithalat lisansı alabilmek için ithal ettikleri malın TL 
karşılığının bir bölümünü, ticaret bankaları vasıtası ile ithalat bedelleri ödendiğinde 

geri alınmak üzere Merkez bankasına yatırmak zorunda bırakılmıştır. 

ithalat teminatları ile ilgili gelişmeler EK 6’da verilmektedir. 
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İthalat rejimi çerçevesinde belirlenen ithalat teminat oranlarının artırılması, 

geçici bir süre için de olsa piyasadaki para arzını daraltıcı etki yapmaktadır. Ancak 
bu süre ithalatın gerçekleşme süresine (genellikle 4-6 ay) bağlı olarak değişmekte 

ve para politikası aracı olma özelliği zayıflayabilmektedır. 1950 yılında yürürlüğe 

giren dış ticaret rejimi ile, ithalat bedelleri üzerinden yüzde 2-4 oranında alınan te¬ 
minat miktarı, sonraki yıllarda giderek artırılmıştır 1969 yılında ithalat teminat¬ 

larının yüzde 25’i Merkez Bankasında mevduat olarak tutulmaya başlanmış, aynı 

yıl içinde bu oran yüzde 35’e çıkarılmış, 1970’de ise yüzde 30’a indirilmiştir. 

Başlangıçta ithalat taleplerinin ciddiliğini sağlamak ve aşırı talepleri 

önlemek amacıyla kullanılan bu araç, 1970’li yıllarda tedavüle çıkarılan 

banknotların önemli bir bölümünün Merkez Bankasına dönmesi sonucunu 

doğurmuştur. Merkez Bankasının Eylül 1978’de bilançosunda ithalat 
teminatlarının 67.3 milyar lira olduğu görülmektedir. Bu miktar, aynı tarihte 

mevduat karşılıkları olarak görülen 60.2 milyar liranın üstündedir. 
TABLO 4.5 İTHALAT TEMİNATLARININ GELİŞİMİ 

İTHALAT TEMİNATLARI TCMB BİLANÇO BL'YLKLIJGU (A)/(B) 

YILLAR (MİLYAR TL) (A) (MİLYAR TL) (B) YÜZDE 

1970 2 00 32.57 6.14 

1971 1.59 38 83 4.09 

1972 1 37 54 61 2.51 

1973 1 23 69 81 1.76 

1974 98 87 29 1 12 

1975 1 92 121 85 1 58 

1976 11 50 193 26 5 95 

1977 46,53 289.56 16 07 

1978 70.78 460.73 15.36 

1979 99.51 696.29 14.29 
1980 99.94 1386 72 7 21 

1981 77 51 2094.72 3 70 

1982 52.01 2701.89 1.93 

1983 55.47 3902.23 1.42 

1984 83.99 5954.71 1.41 

1985 59.22 8763,48 0.68 

1986 139.11 13007.00 1.07 

1987 203.16 21293.30 0.95 

1988 332.90 38124 50 0.87 

Kaynak:TCMB Üç Aylık Bültenleri. 
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İthalat teminat oranları farklı mal listeleri için farklı oranlarla uygulanmıştır 
(I sayılı liste, 11 sayılı liste ve Tahsisli İthal Mallan Listesi gibi). Aynca, bazı özel 

nitelikli mallar için teminat oranları farklı olarak belirlenmiştir (Milli savunma ve 
emniyet ihtiyaçları için yapılacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatı, 

ham petrol, gübre gibi). 1976 yılında I sayılı listede olan ithal malları için yüzde 
20, II sayılı liste için yüzde 10, sanayici kotaları için ise yüzde 2.5 oranında ithalat 

teminatlan uygulanmıştır. 1978 yılında bu oranlar I sayılı liste için yüzde 30’a, II 
sayılı liste için yüzde 15 ’e çıkarılmıştır. 1979’da sanayiciler için yüzde 25, 

ithalatçılar için ise yüzde 40 oranında teminat uygulanmıştır. 
Bu uygulamalar sonucunda Merkez Bankasında toplanan ithalat teminatlan 

1976 yılına kadar nominal olarak azalırken, 1976’dan sonra teminatlar hem 
nominal hem de reel olarak artmış ve iki yıl yüksek düzeylerde seyretmiştir. 1976- 

1978 arası gerçekleşen bu artış, liberasyon listelerinde yer alan ithalatın kambiyo 
işlemlerindeki artıştan ve ithalatın gerçekleşme süresinde meydana gelen 

uzamadan kaynaklanmıştır. Teminatlar 1978 yılı sonrası her yıl düşerek 1970’li 
yılların başındaki reel düzeyine gerilemiştir. 

1980-1986 yılları arasında ithalat teminat oranları sanayiciler, ithalatçılar ve 
mal mukabili ithalat için bir kaç kez değiştirilerek yüzde 30 seviyelerinden yüzde 
3 e kadar düşürülmüştür. 

1979-1986 döneminde arası ithalat teminat oranlarındaki düşmenin temel 

nedeni, reel devalüsyondan dolayı teminatların göreceli olarak ithalatı caydırması 
ile birlikte ithalatta ödeme sürelerinin önemli ölçüde kısalmasıdır. Ancak, 1986 

yılından itibaren dış ticaret açığının tekrar büyümeye başlayıp aynı zamanda da 
parasal genişlemenin hızlanmasıyla ithalat teminat oranları 1989 yılı ithalat rejimi 
ile yüzde 15 'e yükseltilmiştir. 1989 yılının ikinci yarısında tedricen düşürülen 
teminat oranları, 4 Ocak 1990 tarihinde kaldırılmıştır. 

1980’li yıllardan önce döviz darboğazının yaşandığı dönemlerde ithalat 
teminatlarının Merkez Bankasındaki bekleme süresinin 9 aya kadar uzadığı 
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görülmüştür. Daha sonra alman istikrar önlemleriyle döviz sıkıntısının büyük 
ölçüde sona ermesi teminatların kısa sürede geri verilmesine neden olmuş ve bu 
olgu enflasyonist baskı yaratmıştır. 

İthalat teminatlarının daha çok dış ticareti dengelemek için kullanıldığı, 
ancak bu amaç için de yeterince etkin olamadığı görülmektedir. 

1984 yılında ihdas edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kabul 

kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalattan kesinti yapılmaya 
başlanması, bir çeşit ithalat teminat oranı etkisi yaratmaktadır. Ancak, daha çok 

ithalatın aşırı artışını yavaşlatmaya yönelik olarak uygulanan kesintinin geri 

ödenmeyecek olması, fon uygulamasının hem para politikası amaçlı hem de dış 
ticaretin kontrolüne yönelik olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. 

4.9 ASGARİ ÖDEME ORAM (MARGIN REQLIREMENT) 

Özellikle sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde bu araç oldukça 
sık kullanılmaktadır. Uygulamada, menkul kıymet yatırımcılarından borçlanarak 
almalarda bulunanlara, toplam değerin “asgari ödeme oranı" ile çarpılması suretiyle 

hesaplanan kısmını kendi olanakları ile karşılamaları koşulu konmakta, ancak geri 
kalanının banka kredisi ile finanse edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu 

orandaki değişikliklerle, menkul kıymetler borsasına yönelen kredi miktarının ve 

dolaylı olarak menkul kıymetler piyasa fiyatlarının etkilenmesi mümkündür. 
Genişletici para politikası paralelinde oran düşürülürken, daraltıcı para politikası 

için yükseltilmektedir. Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine paralel olarak, 
1990’lı yıllarda bankaların ve aracı kuruluşların artan oranlarda borsa kredisi 

vermeleri, Borsa’da fiyat dalgalanmalarının artmasına yol açmıştır. Para 

piyasalarında istikrarın sınırlı da olsa bozulması, açığa yapılan işlemlere bağlı 
olarak bazı aracı kuruluşların iflas etmesi, bazılarının ise yüksek düzeylerde zarar 

etmesi sonucunda 27 Aralık 1994 tarihinde yayımlanan ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun “Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç 
Alma ve Verme İşleri Hakkında Tebliği” ile aracı kuruluşların, kendi 
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kaynaklarından kullandıracakları kredi miktarının özsermayelerinin yansını, kredili 
menkul kıymet, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerinin toplam tutannın 

özsermayelerinin iki katım, ayrıca bir müştenye açılacak kredi tutannın 
özsermayenin yüzde 10’unu aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Müşterilerin ise 

kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış işleminde, en az yüzde 50 oranında 
özkaynağı nakit veya menkul değer olarak yatırmaları şartı getirilmiştir, özkaynak 

oranının, genel olarak veya aracı kuruluşlar itibariyle sıfıra kadar indirilmesi veya 
yüzde 100’e kadar çıkarılması hususunda SPK yetkili olup, oran değiştirilirken 

Merkez Bankası’nm görüşü alınmaktadır. 

4.10 ZORUNLU DÖVİZ VE EFEKTİF DEVİRLERİ, KUR RİSKİ 
ORANI, LİKİDİTE ORAM 136 

Zorunlu döviz ve efektif devri, bankalann ya da yetkili müesseselerin, 

ülkeye ihracat vey a görünmeyen işlemler yoluyla giren dövizin satın aldıkları 
kısmının belli bir oranını Merkez Bankasına belli dönemlerde devretmesi 

yükümlülüğüdür. 

Döviz e efektif devirleri piyasaya TL çıkmasına neden olurken, artan 
Merkez Bankası döviz rezervleri, piyasalarda olası döviz spekülasyonlarının 

önlenmesi açısında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır 1980 öncesi 
dönemde sabit kur sistemiyle birlikte yurda getirilen dövizlerin büyük bir kısırımın 

bankalara veya Merkez Bankasına satılması da şart koşulmuştur Sabit kur 

sisteminde. Merkez Bankası piyasaya arzedilen para miktarım döviz kurlarını 

kullanmak yoluyla da kontrol etmiştir. Ancak, kurların sabit olması ve yüksek 
enflasyon nedeniyle TL’nin reel olarak değer kazanması, ihracat artışını 

engellerken ithalatı teşvik etmiş, buna bağlı olarak, dış ticaret açıklan zamanla 

büyümüş ve devalüasyonlar kaçınılmaz hale gelmiştir. 1980’clen sonra sabit kur 
sistemine son verilmiş, döviz kurları günlük olarak belirlenmeye başlanmıştır. 

Ancak kurlar Merkez bankası tarafından belirlendiği için para politikası 

130 Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri, Kur Riski Oranı, Likidite Oranı gelişmeleri EK 7’de verilmektedir. 
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amaçları doğrultusunda bir araç olarak kullanılmaya devam etmiştir. Ülkeye döviz 
girişlerinin artması ve sermaye hareketlerinin liberalleşmesinin de etkisiyle para 

arzı üzerinde baskı yaratmasının engellenmesi amacıyla zorunlu devir oranları 
tedricen azaltılmıştır. Bununla birlikte döviz krizi yaşandığı dönemlerde devir 

oranlan yükseltilerek Merkez Bankasının para politikasını yönetmesine kolaylık 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, yüksek reel faize bağlı olarak, kısa vadeli sermaye 

girişlerinin artması sonucunda TL’nin aşırı değer kazanmasıyla dış ticaret açığının 
önemli boyutlara ulaşması, döviz kurlan üzerindeki baskıyı astırarak 1994 yılında 

zorunlu devir kuru ile piyasa kurlan arasındaki makasın önemli ölçüde açılmasına 
neden olmuş, Merkez Bankasının bu aracı kullanması güçleşmiştir. Merkez 

Bankası 1994 yılında kur belirleme seanslanna son vermiş ve günlük döviz 

kurlanm bazı bankaların gün içinde işlem yaptıklan kurlann ortalamasını almak 

suretiyle ilan etmeye başlamıştır. Kur belirleme piyasaya bırakılırken, zorunlu 

devir kurlanmn piyasanın ve çapraz kurlann gelişimine bağlı olarak Merkez 
Bankası tarafından belirlenmesine devam edilmiştir. Piyasalar bu kurları döviz 

kurlarının gelişimi ile ilgili sinyal olarak kabul etmektedir. 

Kur riski oranı bankalann döviz varlıklannm döviz yükümlülüklerine 

bölünmesi suretiyle elde edilmekte, bankalann açık pozisyonlarının kontrol 

edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Likidite oranı, bankalann döviz tevdiat 

munzam karşılıklanna benzer bir uygulama olup, likit döviz varlıklannm döviz 

yükümlülüklerine bölünmesi ile elde edilmekte, bankalann kısa vadeli döviz 

yükümlülüklerini yerine getirmelerinde esneklik sağlamaktadır. Son dönemlerde 
bankalann açık pozisyonlannın kontrol edilebilmesi amacıyla, açık pozisyon 

miktan bankalann özsermayeleri ile ilişkilendirilmiş ve açık pozisyonun 

bankalann özsermayeleri toplamının yüzde 50’sinden fazla olamayacağı hükme 

bağlanmıştır. 
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4.11 ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINCA İHRAÇ EDİLEN 
TAHVİLLERİN MİKTAR, FAİZ VE ŞARTLARININ TESPİTİ 

Merkez Bankası 1211 sayılı Kanunun 4 ve 40. Maddelerinin verdiği 
yetkiyle, özel sektör tahvillerinin miktar, faiz ve satış şartlarını düzenlemiştir. 

Merkez Bankası tarafından düzenlenen faiz oranlan mevduat ve kredi 

faiz oranlarında olduğu gibi enflasyon oranlarının altında belirlenmiştir. 1979 ve 

1980 yıllannda enflasyon oranlarının hızla yükselmesi ve Banka’nın bu gelişmeye 
karşın faiz oranlarını ayarlamaması sonucunda, reel faiz oranları önemli ölçüde 

negatif hale gelerek tasarruf sahiplerini bu tür yatırım araçlanndan uzaklaştırmıştır. 
Bu gelişmeler sonucunda, örgütlenmiş piyasada tasarrufların azalması üzerine faiz 

oranları 1980 yılında serbest bırakılmıştır. Bu düzenlemelerle belirlenen faiz 

oranları ve karşılaştırma yapılabilmesi açısından diğer faiz oranlan aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

TABLO 4.6 MERKEZ BANKASI’NIN BAZI FAİZ ORANLARI DÜZENLEMELERİ 

TARİH AZAMİ 
KREDİ FAİZ 

ORANI 

AZAMİ 

MEVDUAT 

FAİZ ORANI 

ÖZEL SEKTÖR 
TAHVİL FAİZİ 

DIBS FAİZ 

ORANI (NET) 
TEFE 

1973 % 12 % 9 % 15 % 11 % 20 

1974-77 % 12.5 % 9 % 18 % 11 % 20 

1978 % 16 % 20 % 21 % 14 % 53 

1979 % 22 % 24 % 25 % 18 % 64 
i 1980 % 22 % 24 % 25 % 18 % 107 

Kaynak Gürse’ı llaiuk F . Türkiye için Para Bazı Analizi ve Parasal Denetim, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu 
Yayın No: 197^-181 . Alptürk Nevzat, Merkez Bankacılığı, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No:49, Eğitim Kitapları 
Serisi. No:9 , ICMB 1972-1980 Yıllık Raporlan., TCMB 1979-1986 Üç Aylık Bültenleri. 

Özel sektör tahvillerinin miktar, satış ve faiz şartlan 1981 yılında yeniden 
düzenlenerek; özel sektöre ait kuruluşlarının, sabit ve değişken faizli tahviller 

ihraç edebilmeleri sağlanmış, bu tahvillerin sabit faizli olanlannm faizlerinin 
serbestçe, değişken faizli olanlannm ise başlangıç faiz oranının serbestçe 
belirlenebilmesi hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, sabit faizli tahvillerin faiz 

oranlarının bankalann 6 aydan fazla vadeli mevduata uyguladığı faizlerin 5 puan 
eksiğinden aşağı olamayacağı da ifade edilmiştir. 
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1982 yılında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, tahvil ihracı için, izin 
mercii olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nu göstermiş, Kurul, tahvil piyasasını 

düzenleme fonksiyonunu Merkez Bankası’ndan devralmış, ancak, Merkez 
Bankası’nın çıkarılacak tahvillerin miktar, satış, ve faiz şartlarını tespit etme yetki¬ 

si devam etmiştir. Bu çerçevede Merkez Bankası, tahvillerin sabit ve değişken 

faizli olarak ihraç edilebileceğini, faiz oranlarının ise 1 yıl vadeli mevduatın 0.8 ile 

1.2 katsayıları ile çarpımı arasında olacağını hükme bağlamıştır. 1984 yılında bu 
katsayılar 0.7 - 1.3 olarak değiştirilirken, 1985 ve 1986 yıllarında azami oran 1.3 

katsayısı ile çarpım olarak belirlenmiştir. 8 Kasım 1988 tarihli Tebliğ ile özel 
sektör tarafından çıkarılan tahvillerin faiz oranlan serbest bırakılmıştır. 

4.12 PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ 
ARTIRAN DİĞER GELİŞMELER 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 1986 yılında para politikasında özel ve 

kamu kesiminin portföy yapısına doğrudan müdahaleler yerine, toplam rezervlerin 

kontrolüne yönelik para ve kredi politikalarının uygulamaya konulması, sonraki 
yıllarda günlük rezerv yönetimi uygulamalarına temel oluşturmuştur. 

Para politikası araçlannda zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler, bu 

araçlann etkin olarak kullanılabilmesini teminen bazı kurumsal ve yasal düzenle¬ 

meleri de gerektirmiştir. Bu kapsamda, etkin bir reeskont politikası gelişmiş bir 
risk santralizasyon merkezine, açık piyasa işlemlerinin etkin olarak yürütülebilmesi 

ise gelişmiş para piyasalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de açık 

piyasa işlemlerine geçişte, 1985 yılında Hazıne’nin iç borçlanmada ihale yöntemi¬ 
ne geçmesi ilk aşama olarak kabul edilmektedir. Piyasa bazlı araçlara geçiş süre¬ 
cinde reeskont politikasının yalnızca orta vadeli kredilerle sınırlandırılması ve oto¬ 

matik kredi temin mekanizmasının ortadan kalkması, bankaların nakit ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiş, Nisan 1986’da bu ihtiyacı karşıla¬ 
mak amacıyla bankalararası para piyasası (Interbank) açılmıştır 1,7 Bankalararası 
para piyasaları, kısa vadeli fon ihtiyacı olan bankaların uygun koşullarla ve hızlı 
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biçimde ihtiyaçlarını karşılamalarına, ellerinde nakit fazlası bulunan bankaların da 

fonlarını nakit sıkıntısı içinde bulunan bankalara ödünç vererek, atıl fonlarından 

kazanç sağlamalarına olanak veren piyasalardır. Vade yapısı genelde çok kısa olan 
bu piyasalar, bankaların aktif ve pasif yönetimleri açısından önem taşımaktadır. 

Bankalararası Para Piyasasında işlem yapmak isteyen bankalara borç ala¬ 
bilme ve borç verebilme limiti belirlenmekte, bankalar işlem limitleri dahilinde 

devlet tahvili veya hazine bonolarını Merkez Bankasına teminat olarak vermek¬ 

tedirler. Borç almak veya vermek isteyen bir banka işlem yapmak istediği tutan, 

vadeyi ve faiz oranım Merkez Bankasına bildirmekte, Banka da bu taleplere uygun 
işlemleri karşılaştırmaktadır. Ancak işlem yapanlar işlem yaptıklan kuruluşu 

bilmemektedir. Bankalar arasında yapılan bu işlemler dışında Merkez Bankası da 
zaman zaman piyasadaki aşın likiditeyi emmek veya likidite eksiğini gidermek 

amacıyla piyasaya katılmakta ve kendi oranlannı bildirerek işlem yapmaktadır. 
Piyasa, rezerv fazlası ve ihtiyacı olan bankaları karşı karşıya getirerek, 

bankalann rezerv yönetimim kolaylaştınrken, Merkez Bankası’nın bu piyasayı faiz 
ve işlem hacmi olarak izlemesine ve para politikasını yönlendirmesine de olanak 
sağlamıştır. Nitekim, 1990’lı yıllarda bankalararası para piyasası faiz oranları, 

piyasa faiz oranları için en önemli göstergelerden biri haline gelmiş, Banka’da bu 
faizleri Hazine Bonosu faizlerinin üzerine çıkmayacak şekilde etkileyerek, hem 

piyasanın Hazine’nin borçlanmasını zorlaştırıcı etki yaratmasını engellemeye hem 
de faiz oranlarının istikrarlı bir seyir izlemesini sağlamaya çalışmıştır. 

Döviz kurlarının piyasa koşulları altında belirlenmesi ile bankacılık 

sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanımını sağlamak ve Merkez 

Bankasının kur politikasına yardımcı olmak amacıyla, 1988 yılında Merkez 

Bankası bünyesinde döviz ve efektif piyasalan açılmıştır.138 Döviz ve Efektif 
Piyasalarına Bankalar, Özel Finans Kurumlan ve Yetkili Müesseseler katılabilirler. 
Ancak bu piyasalara katılabilmek için, bankalann Merkez Bankasınca 

' * Bu piyasada işlemler saat 10:00-16:00 arasında gerçekleşmekte ve Reuters’in CBTC sayfasında verilmektedir. 
1,8 Bu piyasada gerçekleşen işlemler Reuters’in CBTR sayfasında verilmektedir. 
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yürütülmekte olan açık piyasa işlemleri ile Bankalararası Para Piyasasına katılmış 

olmaları, döviz pozisyonlarını genelgelere uygun şekilde yönetmeleri ve Merkez 
Bankasına olan döviz yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri şarttır. 
Yetkili müesseseler ile öze! finans kurumlan ise açık piyasa işlemleri ile 

bankalararası para piyasasına katılma dışındaki şartları yerme geîinnek zorundadır. 
Döviz ve efektif pıyasalannda işlem yapmak isteyen kuruluşlar için ayrı 

ayn borç alabilme limiti belirlenmekte ve bu limitin belirli îranşlarma göre 
kuruluşlardan devlet iç borçlanma senedi, döviz, efektif, teminat mektubu, yabancı 

devlet ve hazine kuruluşlarınca çıkanlan bono ve tahvilleri ve altın teminat olarak 

alınmaktadır. 
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TABLO 4.7 BANKALARARASI PAKA PİYASASI VE DÖVİZ VE EFEKTİF PİYASALARINDA GELİŞMELER 
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

1986 - - 36.9 27.5 22.8 34.3 51.4 39.9 38./ 39.5 39.1 

1987 33.1 41.4 30.2 40.6 44.2 34.4 35.9 32.2 44.2 49.3 49.9 42.4 
1988 52.7 49 8 62.5 90 0 718 63.1 61.1 62.8 64.1 80.! 42.8 46.8 

BANKALARARAjI 1989 44.3 33.7 40.0 37.1 64.2 45.5 49.4 46.1 34.7 21.6 44.5 26.9 
PİYASADA 1990 32.0 41.4 42.6 47.9 56.9 61.6 54.5 54.4 55.0 53.3 59.6 62.7 

ORTALAMA 1991 63.5 67 5 104.3 108.1 80.8 72.1 66.2 64.5 62.8 61.8 61.7 59.9 
GÜNLÜK 1992 60.4 63.0 63.8 65.8 67.6 68.5 66.7 64.9 63.3 65.7 6b.7 67.8 

FAİZLER (Yüzde. 1993 65.2 59.3 66.9 62.6 62.3 59.5 59.4 58.1 57.5 57.9 75.6 69.6 

1994 91.1 192.7 350.5 258.4 262.8 51.7 43.4 87.4 69.1 71.0 65.0 92.0 

1995 86.6 62.8 66.0 68 8 76.6 57.8 48.2 55.8 78.2 75.5 81.8 106.3 

1996 94.3 83.2 90.0 77.1 64.4 67.0 74.5 72.2 73.5 74.7 76.4 74.3 

1986 6.4 9.2 40.9 51.9 46.0 58.0 68.6 85.4 131.3 

1987 127.3 122.2 136.7 126.0 131.5 134.6 132.2 171.8 129.0 148.0 152.9 281.0 

BANKA LA RARASI 1988 365.0 437.2 498.4 473.3 482.1 389.1 457.0 405.3 588 5 538.5 499.2 214.0 

PİYASADA 1989 350.0 408.5 538.7 464.9 594.2 540.7 595.2 792.3 788.4 1,064.5 1,259.8 1,481.6 
AYLIK 1990 2,109.3 2.268.7 2,313 1 2,406.7 2,213.6 1,531.6 1,470.4 1,977.2 1,653.6 1,715.0 2,161.8 2,374.2 
ORTALAMA 1991 3,751.1 3,177.6 2,674.0 3,018.0 2,340.0 2,678.6 2,363.3 3,391.0 2,891.6 2,706.6 1,954.0 2,579.4 
İŞLEM 1992 4,076.6 2,081.2 1,492.4 1,659.6 1,418.4 1,907.8 1,674.9 2,178.2 2,286.5 2,825.4 3,202.1 4,202.0 

HACMİ (Milyar TL.) 1993 7,775.0 10,133.0 4,053.0 3,974.0 4,706.0 3,209.0 3,386.0 5,300.0 4,482.0 3,050.0 4,577.0 6,310.0 
1994 8,790.0 5,498.0 6,104.0 8,536.0 21,536.0 10,786.0 16,796.0 18,061.0 12,566.0 13,520.0 11,349.0 11,877.0 
1995 8,976.0 14,437.0 13,829.0 20,334.0 22,935.0 18,070.0 17,914.0 18,890.0 28,542.0 24,742.0 23,754.0 32,116.0 
1996 26,736.0 29,105.0 35,870.0 29,491.0 26,424.0 29,544.1 30,222.2 36,653.1 38.964.0 37,572.0 53,581.5 52,729.6 

1988 148.1 455.0 470.2 643.7 

DÖVİZ VE 1989 576.1 634.6 589.3 459.6 613.4 842.3 1,089.7 1,069.7 1,004.5 1,293.9 737.0 845.4 

EFEKTİF 1990 1,155.9 1,133.6 1,349.7 1,020.1 1,362.4 1,924.5 1,971.5 2,100.3 2,059.9 2,220.2 1,882.8 2,116.4 
PİYASASINDA 1991 2,698.6 1,652.5 2,235.1 1,571.3 1,709.8 1,210.4 2,146.9 2,196.8 2,472.3 3,061.7 1,731.1 2,006.3 
İŞLEM 1992 2,758.8 2,424.6 2,545.8 1,837.3 1,714.1 1,678.6 1,936.1 2,132.5 2,780.9 1,515.9 1,880.2 2,507.3 
HACMİ (Milyon S) 1993 2,446.5 2,406.8 2,160.5 2,214.3 1,427.1 2,432.4 2,281.5 2,403.8 2,379.5 1,981.3 3,007.0 3,715.6 

1994 3,636.4 3,929.9 6,684.4 1,752.4 1,767.1 1,643.4 1,189.1 1,444.9 1,406.3 1,852.2 1,353.2 1,913.5 
1995 1,666.5 641.8 1,038.7 1,217.6 1,200.3 1,974.5 1,341.4 1,236.2 820.9 1,992.3 8,019.7 6,221.5 
1996 5.229.2 2,707.7 2,218.2 1,186.4 1,997.0 1,696.2 2,480.8 853.8 2,285.7 1,815.2 3,432.0 3,164.6 

Kaynak: TCMB Üç Aylık Bültenleri. DPT Temel Ekonomik Göstergeler 



TABLO 4.8 MERKEZ BANKASININ MALİ SİSTEMDEKİ YERİ 

YILLAR 

TCMB 

BİLANÇO 
BÜYÜKLÜĞÜ 
(MİLYAR TL) 

BANKALARIN 

BİLANÇO 
BÜYÜKLÜĞÜ 
(MİLYAR TL) 

SERMAYE PİYASASI 
! ÖZEL KESİM 

DİBS STOKU SENET STOKU 
(MİLYAR TL) i (MİLYAR TL) 

1970 32.6 92 9 - 0.6 
1971 38.8 106.8 - 0 8 

1972 54 6 131 6 6.4 1.4 
1973 69 8 162 4 10.1 2.1 
1974 87.3 208 7 13.2 2.9 
1975 121.9 297.2 18.3 4 4 

1976 193.3 397.8 33.2 6.0 
1977 289 6 562 3 47.7 7.6 
1978 460.7 727 8 67,0 9.9 

1979 696 3 1,093.0 1082 15.5 
1980 1,386.7 1,788.4 189,8 36.1 
1981 2,094.7 2,889.8 247.9 56.2 

1982 2,701.9 4,323.6 338.4 84 9 
1983 3,902.2 6,423 8 416.4 104.5 
1984 5,954.7 9,625.9 870.7 130 8 

1985 8,763 5 15,343.5 1,522.1 190.9 
1986 13,007.0 25,053.4 3,103.7 937 8 
1987 21,293 3 41,518.7 5,360.4 2,113.3 
1988 38,124.5 69,574.7 8,407.1 3,800.6 
1989 49,550.0 105,244.7 15,485.0 8,058.0 
1990 64,936.0 165,8596 25,369.7 16,139.3 
1991 101,734 4 288,503 1 44,699.8 34,954.3 
1992 187,976.6 538,315.7 134,874.2 60,694.1 
1993 304,046 6 1,029,490.6 270,087.4 112,032.7 
1994 757,583 9 1,938,403.5 597,914.9 130,881 4 
1995 1,486,927.5 3,975,812.9 1,202,332.6 295,453.0 
1996 2,997,996.2 8,641,853.2 2,848,909.3 441,391 8 

1997/3 3,321,741 5 10,228,363.4 3,367,656.9 488,348.9 
Kaynak: TCMB Üç aylık Bültenleri, 

TBB Yıllık Raporları, DPT 50 Yıllık Seri, 
SPK Aylık Bültenleri 

BANKALARIN 
ELİNDEKİ 

SENET 

STOKU 
(MİLYAR TL) 

TOPLAM 
MALİ 

KESİM 

, 

(MİLYAR TL.) 

TOPLAM MALİ KESİM İÇİNDE PAY 
(“/.) 

TCMB ı BANKALAR i SERMAYE 
PİYASASI 

126.1 25.9 73.7 0.4 
- 146.3 26.5 i 73 0 0 5 

1.9 192 0 28 4| 68.5 3.1 

2 5 241.9 28.8 67.1 4 0 
3.0 309 1 23 2 67.5 42 
5.9 435 8 28.0 682 3.8 

4 3 626.0 30.9 63 5 5.6 
15 8 891 3 32 5 63.1 4 4 
22.1 1,243.2 37.1; 58 5 4.4 

28 9 1,884.1 37.0 58 0 5.0 
64 0 3,336 9 416 53 6 4 9 

104.0 5,184.6 40.4 55.7 3.9 

183 0 7,265.7 37.2 59.5 3 3 
195.8 10,651.0 36.6 60.3 3.1 
664 3 15,917.7 37.4 60 5 2 1 

1,460.2 24,359.8 36.0 i 63.0 1.0 

2,280.4 39,821.5 32.7 62 9 4 4 

4,191.4 66,094 3 32 2 62.8 5 0 

7,004.8 112,902 1 33.8 61.6 4 6 
12,583 7 165,754.0 29.9 63.5 6.6 
17,397.7 254,906 9 25 5 65 1 9.5 

34,813 0 435,078 6 23 4 66.3 10 3 
60,355.9 861,504.7 21 8 62.5 15.7 

112.317.5 1,603,339.8 19.0 04.2 16.8 

217,241 9 3,207,541 8 23.6 60.4 15.9 

•114,598.5 6,545,927.5 22.7 60.7 16.5 
1,328,652 3 13,601.498 2 22 0 63 5! 14 4 
1,536,856,2 15,869,254.5 20.9 64 5 14 6 



TABLO 4.9 TÜRKİYE'DE BAŞLİCA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
BÜYÜME CARİ İŞL. BÜTÇE BANKA P. REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / M2Y / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
GSMH GSMH GSMh ORANI ORANI TL/ $ (?) . 

1970 4,4 -0.9 -1.7 21.2 6.9 8.0 9.0 11.5 511.6 35.32 

1971 7.0 -0.6 -2.5 21.7 28.3 15.7 8.0 9.0 15.0 480.6 36.22 

1972 9.2 -0.0 -1.6 22.6 25.2 11.7 8.0 9.0 14.2 595.7 37.13 

1973 4.9 1.7 -1.4 22 6 27.4 15.4 8.8 9.0 14.2 738.3 38.07 

1974 3.3 -1.9 -1.4 21.1 25.4 15.8 9.0 9.0 13.9 990.9 39.04 

1975 6.1 -3.4 -1 0 21.2 29 5 19.2 9.0 9.0 14.4 1,196.4 40.09 

1976 9.0 -3.8 -1.5 20.9 23.5 17.4 9.0 9.0 16.1 1,317.7 40.92 

1977 3.0 -5.1 -4 8 22.0 34.4 27.1 9.0 9.0 18.0 1,474.1 41.77 

1978 1.2 -1.9 -3.3 19.9 34 7 45.3 10.0 20.0 24.3 1,588.6 42.64 

1979 -0.5 -1.5 -4.8 18.3 60.9 58.7 10.8 24 0 31.1 2,124.8 43.53 

1980 -2.8 -4.9 -3.0 16.6 67.1 110.2 26.0 33.0 76.0 1,569.1 44 47 

1981 4.8 -2 7 -1.5 20 4 85.6 36.6 31.5 53.4 111.2 1,586.7 45.47 

1982 3.1 -1.5 -1.5 24.1 56.0 30.8 31.5 53.4 162.6 1,397.8 46.69 

1983 4.2 -3.1 -3.5 23.6 28 7 31.4 48.5 42.2 225.5 1,291.0 47.86 

1984 7.1 -2.4 -8.2 23.4 57.5 48.4 52.0 52.9 366.7 1,232.0 49.07 

1985 4 3 -1.5 -5.8 264 80.1 45.0 52.0 506 522.0 1,346.1 50 31 

1986 6.8 -1.9 -2.5 28 5 56.6 34.6 48.0 43.1 674.5 1,475.5 51.43 

1987 9.8 -0.9 -3.1 30.7 57.5 38.8 45.0 52.0 857.2 1,674.6 52.26 

1988 1.5 18 -3.0 28 4 59.6 73.7 54.0 76.0 1,422.3 1,691.0 53.71 

1989 1.6 0.9 -3.3 26.6 66.9 63.3 54.0 53.0 2,121.7 1,978.1 54.89 

1990 94 -1.7 -3.0 23.5 52.4 60.3 45.0 47.6 2,608.6 2,714.0 56 10 

1991 03 0.2 -5.3 26.5 80.0 66.0 48.0 62.9 4,171.8 2,652.5 57.33 

1992 6.4 -0.6 -4.3 26.6 74.9 70.1 48.0 68.7 6,872.4 2,741.3 58.58 

1993 8.1 -3.5 -6.7 23.7 60.9 66.1 48.0 64.6 10,984.6 3,037.1 59.87 

1994 -6.1 2.0 -3.9 30.7 152.7 106.3 55.0 87.8 29,608.7 2,146.3 61.18 
1995 8.0 -1.4 -4.0 30.7 102.0 38.1 50.0 76.1 45,845.1 2,7796 61.64 

1996 7.9 -2.4 -8.1 36.1 126.2 80.3 50.0 80.7 81,405.0 2,963.8 62.69 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK - 1980-1997-JULY 
DPT - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER -1950-1995 
TCMB YILLIK RAPORLARI - 1980-1995 



5. SONUÇ 

Dünyada ve Türkiye’de uygulanan ekonomi ve para politikaları ile bu 
politikalar çerçevesinde kullanılan para politikası araçlarının gelişimi büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Bu gelişmeler esas itibariyle üç dönem içinde 
incelenebilmektedir. 

1960-1980 döneminde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dolaylı para 

politikası araçlarından reeskont kredileri selektif olarak kullanılırken, zorunlu 
karşılıklar en önemli para politikası aracı olmuş, açık piyasa işlemleri ise ABD ve 

İngiltere dışında neredeyse hiç kullanılmamıştır. Bu dönemde faiz ve kredi 

kontrolleri gibi dolaysız araçlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel para 

politikası aracı olarak kullanılmıştır. 1980-1988 dönemi dolaysız araçlardan 
dolaylı para politikası araçlarına geçiş süreci olmuş ve birçok ülkede doğrudan 

kontroller kaldırılmaya başlanmıştır. Finansal liberalizasyon hareketlerinin 
hızlanmaya başladığı 1988 sonrası dönemde ise finansal piyasaların gelişimine 

paralel olarak, piyasa bazlı dolaylı para politikası araçlarının kullanımının artmaya 

başladığı görülmektedir. 

1960-1980 Dönemi: 1950’li yıllarda Dünyada tarım ve hammadde 

fiyatlarının önemli ve sürekli düşüşler kaydettnesi, sanayileşmesini 
tamamlayamamış ülkeleri son derece olumsuz etkilemiş, bu durum karşısında içe 

dönük, ithal ikameci politikalar önem kazanmıştır. Türkiye de bu gelişmelere bağlı 

olarak, 1961 yılından itibaren karma ekonomik model içinde istikrarlı ve hızlı 

büyümeyi temel alarak, planlı kalkınma modelini tercih etmiştir. Bu çerçevede, içe 

dönük politikalarda, sanayileşme ve kendi kendine yeterlilik kapsamında; önemli 

ara malları dışında yerli üretimin yabancı rekabete karşı korunması ve ihracatı 
teşvik için vergi iadesi ve düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması esas 
alınmıştır. 1960-1970 döneminde bu politikalar başarıyla uygulanmış, ancak artan 

cari işlemler açığı nedeniyle 1970 yılında döviz darboğazına girilmiştir. 1970 

yılında Türk Lirası devalüe edilmiş ve dış ticaretteki olumlu gelişmelerle 
ekonomide döviz rezervleri artmaya başlamıştır. 1974 yılında yaşanan petrol şoku, 
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özellikle gelişmiş batı ülkelerinde enflasyonla birlikte üretimde gerilemelere yol 
açarken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı gelişmekte olan ülkeler, petrol 

şokunun yarattığı etkileri uzun bir zaman aralığında çözmeyi denemişlerdir. Bu 
süreç içinde Türkiye, petrol şokunun doğurduğu dış ödeme açığım rezerv 

hareketleri ve kısa vadeli dış borçlanma ile finanse etmiştir. Bu kapsamda döviz 
politikalarında değişiklikler yapılmış; ilk olarak 20 Eylül 1974 tarihinde belirtilen 

şartlan haiz bankalara belirlenen limitler dahilinde döviz pozisyonu tutma, döviz 
kredisi verme ve faizli döviz mevduat hesabı açma yetkisi verilirken, 1976 

yılında, özellikle Almanya’da çalışan işçilerin tasarruflarının değerlendirilmesinin 

sağlanması amacıyla Dresdner Bank aracılığıyla kredi mektuplu döviz tevdiat 
hesabı uygulaması başlatılmış, 1977 yılında yetkili bankaların öngörülen bazı 
malların ithalatı ile kabul kredili ithalatın finansmanını kendi döviz 

pozisyonlarından yapabilmeleri imkanı sağlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda 
petrol şokunun gerektirdiği uyarlama mekanizmasının işletilmesi 1978 yılına kadar 

ertelenebilmiştir. Ancak, bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak cari 

işlemler hesabı açıklarının artması, kamu açıklarının kontrol altına alınamaması, 
çalışma barışının bozulması, aşın sübvansiyonlar ekonomide aşırı likidite 

genişlemesine yo! açarak enflasyonist baskıların artmasına neden olmuştur. Kısa 
vadeli dış L iç yükü hızla artarken, ihracatta önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

1978 yılında başlatılan uyarlama süreci çerçevesinde ekonomik istikrar 
önlemleri uygulamaya konulmuştur. Faiz oranlan artınlmış, Merkez Bankası 
kredileri azaltılmış, TL devalüe edilmiştir. Ancak, ihracat artınlamadığı ve dış 

kayr.ak bulma olanakları daraldığı için, bu uyarlama mekanizması, dış ödeme 
açığının ithalatın kısılması yoluyla azaltılması yönünde işlemiştir Özellikle 
a: amali ve yatırı - malı ithalatının kısılması bir yandan sanayide kapasite kullanım 

oranım düşürt, ek sanayi üretiminin gerilemesine, diğer yandan da yatınmlann 
düşmesine e işsizliğin artmasına neden olmuştur. Türkiye bu ekonomik yapı 

içinde Î97ö yılında ikinci petrol şokunun etkilerine maruz kalmıştır. Türkiye 
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başlangıçta bu şoku da piyasalara yansıtmamaya çalışmış ve sonuçta 1979-1980 

döneminde bu problemler ekonomiyi büyük bir döviz darboğazı içine sokmuştur. 
1960-1980 döneminde para, faiz ve döviz kuru politikaları, bütün bu geliş¬ 

meler çerçevesinde iç talep artışına dayalı kalkınma stratejisinin araçları olarak 

kullanılmışlardır. Dolaysız para politikası araçlarından faiz ve kredi kontrolleri ile 

dolaylı para politikası araçlarından reeskont ve zorunlu karşılıklar bu dönemin en 

yoğun olarak kullanılan para politikası araçları olmuştur. Faiz ve döviz kurları 

sabit tutulmuş, kaynaklar selektif kredi politikaları çerçevesinde Yıllık Program¬ 

larda belirtilen öncelikli yatırımların finansmanında kullanılmıştır. Bu çerçevede, 

para politikaları genel olarak reeskont politikaları ve zorunlu karşılık uygulamaları 
ile yürütülmeye çalışılmıştır. Kısa vadeli selektif reeskont kredileri yanında, 

kaynakların uzun vadeli yatırımlara yönlendirilebilmesi amacıyla Merkez Bankası 
orta vadeli reeskont kredileri açmaya başlamıştır. Bu amaçla, bankaların da kay¬ 

naklarının bir kısmını orta ve uzun vadeli kredilere ayırmaları zorunlu tutulmuştur 
1960-1980 döneminde Dünyadaki para politikası uygulamaları ile Türkiye 

uygulamaları karşılaştırıldığında; orta vadeli reeskont kredilerinin uygulama:;mn 
1970’li yılların başında ABD ile aynı dönemde başladığı, Annanya da reeskont 

kredilerinin, Şili, Meksika ve Kore gibi gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye'ye 

benzer şekilde faiz ve kredi kontrollerinin temel para pc! -ikası aracı ola ak 

kullanıldığı görülmektedir. 

1980-1988 Dönemi: 1979-1980 yıllarında meydana gelen ikinci petrol 
şokunun etkilerim bertaraf etmek için, özellikle sanayileşmiş ülkelerde uygulanan 
sıkı para politikaları, reel faizleri yükseltmiş, 1981-1982 yıllarında dün: a 

ekonomisini daralma sürecine sokmuştur. 1982 yılı ronlarmda sıkı para 

politikalarının gevşetilmesiyle uyarılan dünya ekonomisi i 983-1984 yıllarında 
tekrar genişleme sürecine girmiş; ancak, 1985-1986 yıllarında petrol fiyatlarında 

meydana gelen düşüşlerin ıç talebi artırmasına rağmen, petrol ihraç eden ülkelerin 

ihraç gelirlerinde yaşanan hızlı düşüş ve dış ticarette korumacılık eğilimleıinin 
yoğunlaşmasına bağlı olarak ekonomilerde büyüme hızı yavaşlamıştır. 
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1982-1985 döneminde uluslararası sermaye piyasalarının yapısı enflasyon 

ve faiz oranlarındaki aşırı dalgalanmaların yarattığı belirsizlikler sonucunda önem¬ 
li ölçüde değişmiştir. Geçmiş dönemlerde gelişmekte olan ülkelere ve sanayileşmiş 

ülkelerdeki firmalara önemli boyutlarda krediler vermiş olan uluslararası bankalar, 
reel faizlerin artması ve büyüme hızlarının gerilemesiyle, sözkonusu müşterilerine 

yeni kredi açmakta daha dikkatli davranmaya başlamışlardır. Diğer taraftan, ABD 
gibi güvenilir olan ülkeler ile kolay menkul değer ihraç edebilen firmaların serma¬ 

ye piyasalarından kaynak teminine yönelmesi, banka kredileri ile sermaye piyasası 
araçları arasında rekabete neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, bankacılık 

sisteminin faaliyetlerini kısıtlayan, faiz oranlan tavanlan, kredi limitleri, mali piya¬ 
salara katılım engelleri gibi konularda düzenlemelere gidilerek daha liberal uygula¬ 
malar başlatılmıştır. Risklerin azaltılması amacıyla yeni mali araçlar yaygınlaştı¬ 

rılmaya ve bankaların kendi ülkeleri dışındaki faaliyetleri artınlmaya başlanmıştır. 
1980-1988 döneminde, 1970’li yıllarda yaşanan iki petrol şoku nedeniyle 

ağır ödemeler dengesi ve dış borç problemleriyle karşılaşan gelişmekte olan ülkeler 

bu problemi aşmak için ihracata dayalı büyüme modellerine geçmeye ve 
ekonomide Keynesyen politikalar yerine Parasalcı politikaları tercih etmeye 
başlamışlardır. 

Türkiye bu gelişmeleri gözönüne alarak içinde bulunduğu ekonomik 
bunalımdan çıkmak amacıyla; 24 Ocak 1980 Kararlarım uygulamaya koymuştur. 
Değişir.: sürecinin başlamasını sağlayan bu önlemlerle; öncelikle enflasyonun 
kontrol altma alınması, ihracatın artırılması, kaynak kullanımında etkinliğin 

artırılması, büyümenin ihracatın öncülük ettiği bir sanayileşme politikası ile 
gerçekleşti.ilmesi, ekonominin uluslararası rekabet ortamına uygun bir dinamik 

yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Başlangıçta ekonomideki makro 
dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak alman kararlar, daha sonra ekonomide 
liberalleşme politikalarına dönüşmüştür. Bu çerçevede, dış ticarette, mali 

piyasalarda, uluslararası sermaye hareketlerinde devletin müdahalesini azaltmaya 
yönelik tedbirler alınırken, kaynak dağılımında piyasa güçleri ön plana geçirilmeye 
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çalışılmıştır. İhracat teşvik edilmiş, kur ve faiz politikaları gerçekçi ve esnek hale 
dönüştürülmüş, ithalat serbestleştirilmiş, sanayide kamunun payını azaltıcı ve 

yabancı sermayeyi teşvik edici politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Alınan bu 

tedbirlerle, büyüme hızı yeniden yükselmiş, tasarruflar artmaya başlamıştır. 

1980-1988 döneminde para politikası önemli ölçüde değişmiştir. 30 Sayılı 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar çerçevesinde, döviz kurlarının 
serbestleştirilmesi sürecinde önce Merkez Bankası günlük kur belirlemeye geçmiş, 

ardından bankalara bu kurların belli oranları çerçevesinde kurlarını serbestçe 

belirleyebilme olanağı sağlanmış ve son olarak bankaların döviz kurlarını serbestçe 

belirleyebilmelerine izin verilmiştir. Ancak, 1986 yılında kurlar üzerinde oluşan 
baskılar nedeniyle Merkez Bankası kurları yeniden belirlemeye başlamış, 

bankalara da satış kurunda en fazla Merkez Bankası kurunu uygulayabilme izni 
verilmiştir. Döviz bulundurma, döviz tasarruf hesabı açma, yurtdışmda yerleşik 

müteşebbislerin Türkiye’de elde ettikleri kar ve benzen gelirleri yurtdışına 

çıkarmaları hususlarında kısıtlayıcı engeller kaldırılmıştır. 
Kaynak tahsisinde etkinliğin artırılması amacıyla kredi ve mevduat faiz 

oranlan serbest bırakılmış, ancak, mevduat faiz oranlarının serbestleştirilmesi 

uygulamasında aksaklıklar meydana gelmiştir. Mevduat faiz oranları serbest 
bırakıldıktan soma banker kuruluşlannın faiz oranlannı bankaların uyguladıkları 

faiz oranlarının çok üzerinde belirleyerek fonların önemli bir kısmını toplamaları 
ve bu fonların etkin kullanılamaması 1982 yılında banker krizine yol açmış, 
fınansal sisteme olan güven sarsılmıştır Bu serbestleştirme deneyimi sonrası 

mevduat faiz oranları 1983 yılı sonunda tekrar Merkez Bankası tarafından 
belirlenmeye başlanmıştır. Reeskont kredilerindeki çeşitlilik azaltılarak ihracata 

yönelik reeskont kredilerine öncelik verilmeye başlanmıştır. 
1986 yılı para politikası uygulaması yönünden bir geçiş döneminin 

başlangıç yılı olmuştur. Para politikasında özel ve kamu kesiminin portföy yapısına 

doğrudan müdahale yerine, toplam rezervlerin kontrolüne yönelik para ve kredi 
politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 
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Kamu finansman açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmasının 

likidite üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle, finansmanın ıç borçlanma ile 
karşılanması çerçevesinde Mayıs 1985 tarihinde Hazine ihaleli bono ve tahvil 

satışına başlamıştır. Disponibilite ve munzam karşılıklar daha etkin şekilde 
düzenlenmiştir. Bu önlemlerle mevduat bankaları rezervlerinin izlenmesi, 

rezervlerin açık piyasa işlemleri ile yönetilmesinde ilk adım olmuştur. Reeskont 

politikasının yalnızca orta vadeli kredilerle sınırlandırılması ve otomatik kredi 
temin mekanizmasının ortadan kalkması, bankaların nakit ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiş, bu çerçevede bankalararası para 

piyasası Nisan 1986’da faaliyete geçirilmiştir. Piyasa, rezerv fazlası ve ihtiyacı 
olan bankaları karşı karşıya getirerek, bankaların rezerv yönetimini 

kolaylaştırırken, Merkez Bankası’nın bu piyasayı faiz ve işlem hacmi olarak 
izlemesine ve para politikasını yönlendirmesine de olanak sağlamışta. 

1986 yılında bankacılık sisteminin gözetim ve denetiminin daha etkin olarak 
yapılabilmesi amacıyla tek düzen hesap planı uygulamaya konulmuş, sermaye 

piyasasının gelişiminin sağlanması amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
faaliyete geçmiş, banka bonosu, finansman bonosu, banka garantili bonolar gibi 

yeni araçlar sisteme kazandırılmıştır. Döviz piyasalarında istikrarın sağlanması 
amacıyla zorunlu döviz devirleri, döviz pozisyonu, likidite oranı ve kur riski oranı 
ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Bütün bu gelişmeler açık piyasa işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli 

altyapıyı hazırlamış ve 4 Şubat 1987 tarihinden itibaren açık piyasa işlemleri de 
para politikası aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Açık piyasa işlemlerinin 
kamu kağıttan ile yapılabilmesi, Devlet Tahvilleri için ikincil piyasanın oluşturul¬ 

masına ve iç borçlanmanın günün koşullarına göre yürütülmesine de katkıda 
bulunmuştur. 1987 yılında menkul kıymet yatırım fonu, gelir ortaklığı senedi, 
dövize endeksli senetler ve kar/zarar ortaklığı senetleri gibi yeni mali araçlar 

sisteme kazandınlmış, özel kesim tahvillerinin faiz oranlan serbest bırakılmışta. 
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1987 yılında ekonomide kamu tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat 

ayarlamalarının gecikmesi sonucunda kamu açıklarının büyümesi ve enflasyonun 
yükselmesi, yıl sonuna doğru mali piyasalarda dengesizliklerin artmasına yol 
açmış, Türk parasından kaçma eğilimi başlamıştır. Ekonomideki dengesizlikleri 

giderebilmek, TL cinsinden tutulan tasarrufların çekiciliğini artırmak, ithalatı 
frenlemek, ihracatı tekrar canlandırmak ve kamu harcamalarını kısarak 

ekonomideki aşın ısınmayı soğutmak amacıyla 4 Şubat 1988 tanhınde yeni 
önlemler uygulamaya konulmuştur. Faizler yükseltilmiş, ihracat teşvik edilmiş, 

kamu mallan fiyatlan artınlmış, kamu açığının kapatılması amacıyla kamu 

yatınmları kısılmıştır. Bu önlemler sonucunda imalat sanayiinde durgunluk 

başlamış, cari işlemler dengesi fazla vermiştir. Ancak, yılın ikinci yansında 

enflasyon yükselmiş, malı piyasalarda dengeler bozulmuş, TL yeniden baskı altına 

girmiştir. Bu dengesizlikleri giderebilmek amacıyla Ekim 1988’de mevduat 
faizleri serbest bırakılmıştır. Ancak yükselen faizler ekonomide durgunluğun 1989 
yılına sarkmasına neden olmuştur. 

1988 yılında, döviz kurlannın piyasa koşullan altında belirlenmesi ile 
bankacılık sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanımını sağlamak ve 

Merkez Bankasının kur politikasına yardımcı olmak amacıyla, Merkez Bankası 

bünyesinde döviz ve efektif piyasalan açılmıştır. 
1980’li yıllarda globalleşmenin fmansal piyasalarda sermaye hareketlerinin 

liberalizasyonuna bağlı olarak artması, ülkelerin piyasa bazlı parasal kontrol 

araçlanna yönelmesinde başlıca etken olmuştur. Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye’de 
bu hareketler 1980-1985 döneminde benzer şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 
Faiz ve kredi kontrolleri aşamalı olarak kaldırılırken, reeskont kredileri ağırlıklı 

olarak ihracata yönelik kullandırılmış, özelleştirme gündeme getirilmiş, açık piyasa 

işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli ortam hazırlanmaya başlanmıştır. 
Meksika’da ise yaşanan dış borç krizi sürecin gecikmesine neden olmuştur. 

1980’li yılların ikinci yansından itibaren fmansal piyasalann liberalizasyonu 

çerçevesinde Dünya fmansal piyasalannm entegrasyonu, gelişmiş ülkelerde para 

160 



ve sermaye piyasalarının gelişmiş ve yeterince derin olması nedeniyle olumlu 

etkiler yaratırken, Türkiye gibi örgütlenmiş para piyasalarının sınırlı olduğu 
gelişmekte olan ülkelerde spekülatif kısa vadeli sermaye hareketleri nedeniyle 
ciddi problemlere neden olmuştur. Bununla birlikte, geçiş sürecini uzun tutarak, 

yumuşak bir geçiş sağlayabilen gelişmekte olan Kore gibi ülkelerde, liberalizasyon 
sürecinin etkilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri asgari düzeylerde 

kalmıştır. 

1989 Sonrası Dönem: Piyasa ekonomisi ağırlıklı ve dışa açık büyüme 

stratejileri çerçevesinde 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanılan ekonomi 

politikalarına 1990’h yıllarda da devam edilmiştir. Bu dönemde, özellikle gelişmiş 
ülkelerde işsizliğin önemli bir sorun haline geldiği, kamu açık ve borçlarının 

büyüdüğü gözlenmektedir. 
1990’h yıllarda küreselleşme çerçevesinde dünya ticaretinin geliştirilmesi 

hususunda önemli adımlar atılırken, ekonomik bloklaşmalar da önem kazanmaya 

başlamıştır. Avrupa Birliği, NAFTA(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) ve 

Pasifik Bölgesinden oluşan üç kutuplu bir yapısal oluşum çerçevesinde, ülkelerin 
ekonomi politikalarında birbirlerine olan bağımlılığı da artmıştır. 

Türkiye’de reel ve fınansal kesimde liberalizasyon hareketleri 1989 yılı 
sonrasında hız kazanmıştır. Bu çerçevede 11 Ağustos 1989 tarihinde yayımlanan 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve diğer düzenlemelerle; 
ithalatta tarife dışı engeller büyük ölçüde kaldırılırken, koruma oranlan 

düşürülmüş, ihracata vergi iadesi (nakdi teşvikler) kaldınlmış, Türk Lirası 
konvertibl hale getirilmiş, yurtiçı-yurtdışı sermaye hareketlerindeki sınırlamalar 

büyük ölçüde kaîdınlmıştır. Bankalann uluslararası normlara uygun hale 
getirilmesi amacıyla Bankalar Kanununda değişiklikler yapılmışta'. 

Para politikası amaçlanna ulaşmak için ekonomik konjonktürdeki gelişmeler 

çerçevesinde 1980 öncesi dönemde ağırlıklı olarak dolaysız para politikası 
araçlarını kullanan, 1980-1988 döneminde dolaysız para politikası araçlarından 
dolaylı araçlara geçmeye başlayan Merkez Bankası, 1989 sonrasında ise dolaylı 
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para politikası araçlarından piyasa bazlı araçları ağırlıklı olarak kullanmaya 

başlamıştır. Orta ve uzun vadeli reeskont uygulamasına son verilmiştir 
Ağustos 1989’da yabancıların borsada kayıtlı hisse senetlerini 

edinebilmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin yabancı menkul kıymetlere yatırım 

yapmaları serbest bırakılmıştır. Konut sertifikası ile değişken faizli tahvil ihracına 

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
1990 yılında Merkez Bankası orta vadede parasal kontrolü, kendi bilanço¬ 

sunu kontrol etmek suretiyle sağlamak amacıyla para programı ilan etmiştir. 

1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile başlayan kısa 

vadeli dış kaynak girişinin yanısıra, ithalatta koruma oranlarında gerçekleştirilen 

hızlı düşüşler, reel ücretlerdeki hızlı artışlar ve yeni mali araçların getirdiği 

imkanlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasına yol açmıştır. Merkez Bankası bu 

gelişmeler sonucunda para programı hedeflerinden önemi sapmalar olması 
nedeniyle para programı açıklamaktan vazgeçmiştir. 

Yükselen kamu açıklarına bağlı olarak artan iç faiz oranlan sıcak para 

girişini hızlandırmış ve TL’nin reel olarak aşırı değer kazanmasına neden olmuştur 

Bu gelişme işgücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ihracat 
teşviklerindeki azalma ile bırleşerek Türk ekonomisinin hızla rekabet gücünü 
kaybetmesine yol açmıştır. Sonuçta, yüksek kamu açıklanndan kaynaklanan 

ekonominin iç dengesizlikleri dış dengede de hızlı bir bozulmaya neden olmuş, 
ithalat hızla artmış, ihracat yavaşlamış ve dış ticaret açıklan önemli boyutlara 
ulaşmıştır. Bankalann açık pozisyon yoluyla sağladıkları kaynaklann yanısıra. 

REPO, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, A-Tipı Yatırım Fonlan gibi yeni mali 

araçlarla da fon temini, yüksek kamu açıkları, Merkez Bankasının parasal 

büyüklükler üzenndeki kontrolünü zayıflatmıştır. Hızla bozulan iç ve dış dengeler 
1994 yılı başında para, sermaye ve döviz piyasalannda ciddi bir krize yol açmıştır. 
Ekonomiyi hızla istikrara kavuşturmak, kamu açıklarını daraltmak, dış taiebe 
dayalı bir büyüme yapısı oluşturmak ve ekonomik istikran sürekli kılacak yapısal 

reformlan başlatmak amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde Ekonomik Önlemler 
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Uygulama Planı yürürlüğe konulmuştur. Alman önlemler çerçevesinde Merkez 
Bankasının özerkliğini artırıcı, kamu açıklarının azaltılmasını sağlayıcı, bankaların 

denetimini ve parasal kontrolü artırıcı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu aelismelcr çerçevesinde: Türkiye’de finansal liberalızasyon hareketiyle 

ilgili ilk düzenlemeler II. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yapılmak 
istenmiş ancak, yasal ve kurumsal yapının gelişmemiş olması nedeniyle, bunlar 

yalnızca temenni düzeyinde kalmıştır. Sonraki Planlarda da piyasa bazlı araçların 
kullanımının yaygınlaştırılması amacı yer almış, ancak, Merkez Bankası’na bu 

araçların kullanımını sağlayacak serbestlik, koşullar dikkate alınarak verilmemiştir. 
Özellikle 1980 Ti yılların ikinci yansında, finansal piyasalarda kurumsal ve 

yasal düzenlemeler yeterince oluşturulmadan, ekonominin reel kesiminde ve 
mâliyesinde dengeler sağlanmadan, özelleştirme hareketinin çeşitli nedenlerle ivme 

kazanamadığı bir ekonomik yapı içerisinde başlanan finansal liberalizasyon 
hareketi, Merkez Bankasının geleneksel para politikası araçlarının etkisini önemli 

ölçüde azaltmıştır. 
Türkiye’de kredi ve faiz kontrolleri gibi dolaysız araçların yanı sıra dolaylı 

araçlar olan reeskont politikası ile zorunlu karşılık uygulamaları da selektif 
biçimde kullanılmıştır. 

1989 yılma kadar reeskont politikası, sistemin yavaş işlemesi, selektif 
olarak uygulanması, kredi sisteminin avans biçiminde bir cari hesap gibi işleyerek 

bu yolla para giriş ve çıkışlarının bankaların inisiyatifine bırakılması nedeniyle, 
etkin bir araç olarak kullanılmamıştır. 1989 yılından itibaren Merkez Bankası 
reeskont kredilerini piyasanın likiditesini ayarlamak için kullanmayı amaçlamış, 
ancak reeskont faiz oranlan piyasa faiz oranlanndan daha düşük belirlenmek 

suretiyle, krediler yine selektif olarak kullandırılmıştır 
i 993 yılından soma ise reeskont penceresinden kullandmlan kredilerin 

Merkez Bankası bilançosu içindeki payı önemsenmeyecek düzeylere kadar düş¬ 

müştür. Buna karşılık bankaların ellerindeki senetlerin likiditesinin artınlması 

amacıyla 1992 yılı Ağustos ayında ihraç edilmeye başlanan Varlığa Dayalı Menkul 
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Kıymetler (VDMK), Merkez Bankası reeskont uygulamasının yerini almıştır. 
Reeskont politikasının para arzım artırdığı gerekçesiyle kullanılmadığı, ancak 

VDMK’lann para benzeri likidite olarak aynı işlevi yerine getirdiği 
gözlenmektedir. Ayrıca, Merkez Bankası her ne kadar reeskont kredisi açmama 
eğiliminde görünse de, reeskont kredilerinin gelişmiş ülkelerdeki son başvuru 

kaynağı olma işlevini, gün sonunda pozisyon açığı içinde bulunan bankalara 
interbank piyasasından fon sağlayarak yerine getirmekte, bu işlevi yerine getirirken 

reeskont kredilerindeki ticari senet karşılığı fon sağlama yöntemini, DİBS karşılığı 
fon sağlama yöntemi ile ikame etmektedir. Bu şekilde bankalararası para piyasa¬ 
sının günlük rezerv yönetiminin en önemli aracı haline geldiği görülmektedir 

Gelişmiş ülkelerde piyasadaki likiditenin ayarlanmasında en etkin araç ola¬ 

rak kullanılan açık piyasa işlemleri ise 1987 yılma kadar. Merkez Bankası’mn ka¬ 
ğıt portföyünün sınırlı olması ve açık piyasa işlemlerine özsermaye ve karşılıklar 

toplamının 5 katı gibi çok küçük sayılabilecek bir tutarın üst sınır olarak belirlen¬ 
mesi ve sermaye piyasalarının gelişmemiş olması nedeniyle etkin olarak kullanıla¬ 

mamıştır. 1985 yılında Hazine’nin iç borçlanma yoluyla finansmana yönelmesi, 
1986 yılında bankalararası para piyasasının kurulması ve açık piyasa işlemleri 

limitlerinin artırılmasıyla, açık piyasa işlemleri para politikası aracı olarak 
kullanılmaya başlanmış ve sermaye piyasasının gelişmesine de katkıda bulunmuş¬ 

tur. 1990 yılından itibaren açık piyasa işlemlerinin hacminde önemli artışlar oldu¬ 
ğu, Merkez Bankası’nın bu aracı daha etkili biçimde kullandığı gözlenmektedir. 

Mevduat munzam karşılıkları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen 

etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak, Türkiye'de fiili karşılık oranları ile 

belirlenen karşılık oranlarının çoğu kez farklı olması ve etkisinin geç ortaya 

çıkması nedeniyle aracın etkin olarak kullanıldığını söylemek mümkün değildir. 

Bunun başlıca nedenleri; mevduatların önemli bir kısmı için genel oranlardan 

sapmalar olması, karşılıkların 1985 yılına kadar aylık bazda tesis edilmesi, bloke 

olması gereken zorunlu karşılıkların 1983 yılına kadar bazı özel amaçlarla 

kullandırılması ve böylece yeniden dolaşıma dönmesidir. Bu durum, fiili karşılık 
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oranlarını düşürerek zorunlu karşılıkların esnek bir para politikası aracı olarak 

kullanılmasını engellemiştiı. Zorunla karşılıkların banka maliyetleri üzerindeki 

etkisi gözönüne alınarak birçok kez düşürülmeye çalışıldığı ancak, fmansal sistem¬ 
de sık sık meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle esas itibariyle politika amaçlı 
olarak değiştirildiği gözlenmektedir. 1994 yılında oluşan fmansal krizin aşılma¬ 

sında temel politika aracı olarak zorunlu karşılıkların kullanılması da, zorunlu 
karşılıkların fınansal sistemin kontrolü açısından önemini ortaya koymuştur. 

Türkiye’de uygulanmakta olan disponibilite yükümlülüğünün 1994 yılma 
kadar bir para politikası aracı olmaktan çok, kamunun finansmanı amacıyla 

kullanıldığı. Kamu’yu borçlanma politikasında tembelliğe ittiği görülmektedir. 
1994 krizinin ardından disponibilite uygulamasının bir para politikası aracı olarak 

kullanıldığını söylemek mümkündür. 
1994 yılına kadar mevduat munzam karşılıkları ve disponibilite 

yükümlülüğü etkin para politikası araçlan olarak kullanılmamıştır. Bu 
yükümlülükler 1994 yılına kadar büyük ölçüde TL mevduatlara uygulandığından, 
bankaların TL mevduat dışmda yarattıkları fonlarm kontrolü mümkün olmamıştır. 

Bu durum nankalan TL mevduat yerine daha az yükümlülüklere tabi pasif 
varlıklara yöneltmiş, banka pasiflerinde TL mevduatın payı lıızla azalırken, 

özellikle döviz hesaplarının payı artmıştır. 1994 yılında yaşanan fınansal krizden 
sonra ise bu yükümlülükler bankaların bütün taahhütlerine yaygınlaştırılarak, 
sözkonusu araçların kullanımında ve dolayısıyla para politikaları uygulamalarında 
etkinlik artırılmaya çalışılmıştır. 

Dolaysız araçların zaman içerisinde kullanımının kaldırılması, bankaların 
a vduat ve kredi politikalarında serbest hale gelmesine ve ekonominin 
parasallaşmasına katkıda bulunmuştur. Dolaysız araçların kaldırılması ile yüksek 

enflasyonu biramda yaşayan Türkiye’de kaynaklar üretken alanlar yerine 
spekülatif alanlara yönelmiştir. Bu çerçevede kaynakların teşvik edilmesi 
öngörülen alanlara aktarılması amacıyla Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu139 

159 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili gelişmeler EK 8’de verilmektedir. 
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kurulmuş ve Fon’un gelirlerinin önemli bir kısmının bankaların açtığı kredilerden 

alınması kararlaştırılmıştır. 

1984 yılından itibaren Faiz Farkı İade Fonu yerine uygulamaya konulan 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), üç etkili bir para politikası aracı 
haline gelmiştir. KKDF gelirlerinin bankaların kredileri ile bir kısım ithalattan 

elde edilmesi; kesinti oranlarında yapılacak değişikliklerle banka kredilerinin 
maliyetlerini etkilemek suretiyle kredi hacminin daraltılmasını, ithalattan yapılan 

kesinti oranını artırmak suretiyle ithalatın caydırılmasını ve son olarak, yapılan 

kesintilerin desteklenmesi amaçlanan sektörlere açılacak kredilere prim olarak 

ödenmesi suretiyle kredi sisteminin yönlendirilmesini sağlamaktadır. 

Merkez Bankası sabit kur sisteminin uygulandığı ve ekonominin kapalı 

olduğu dönemde döviz kurlarını araç olarak kullanırken, liberalleşme süreci ile 

birlikte döviz kurlarının ve dolayısıyla para arzının kontrolü amacıyla, zorunlu 
döviz ve efektif devir oranları ile asgari likidite oranı ve kur riski oranlarını 

kullanmaya başlamıştır. Bankaların döviz pozisyonlarının düzenlenmesi yoluyla 
para ve kredi arzı kontrol edilirken, zorunlu devir oranlarında yapılan değişiklikler 

Merkez Bankası nın döviz rezervlerinin yönetiminde kullandığı en önemli araç 
haline gelmiştir. Banka, zorunlu devir oranlarında yaptığı düzenlemelerle döviz 

piyasalarının gelişmesini sağlarken, zorunlu devir kurlarını piyasaya kurlarla ilgili 
mesaj vermek amacıyla kullanmaktadır. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin yoğun 

biçimde yaşandığı Türkiye’de Merkez Bankası’mn bu çerçevede kullandığı en 

önemli araçlardan biri asgari likidite oranı ile kur riski oranıdır Ancak, bu 

araçların yeterince etkin kullanılması mümkün olmamıştır. Zira bankaların 
bırbirlerınde fıktıf hesaplar açmak suretiyle, oranları gerçekleştirdikleri ve açık 

pozisyonlarını artırdıkları 1994 yılında yaşanan krizle de görülmüştür. 
Bu değerlendirmeler çerçevesinde; Merkez Bankası reeskont kredilerini 

para arzını artırdığı gerekçesiyle önemli ölçüde azaltırken, yerine ikame edilen 
VDMK ihraçları bu gerekçeyi büyük ölçüde anlamsızlaştırmıştır. Esas itibariyle 

reeskont politikası ağırlıklı olarak uygulandığı dönemde bir parasal kontrol aracı 
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olarak değil, daha ziyade kaynak dağılımında etkinsızliğe yol açan bir teşvik aracı 
olarak kullanılmıştır. 

Reeskont kredilerinin para politikası aracı olarak kullanılmasının temini 

amacıyla, öncelikle firmaların sağlıklı değerlendirilebilmesi için risk santralizasyon 
merkezinin etkin şekilde organizasyonu ve çalışması sağlanmalıdır. Özellikle 
sanayi kesimine kredi veren ve elinde firma senetleri bulunan finansal kuruluşlar, 

bankalararası piyasadan ve açık piyasa işlemlerinden ellerinde devlet iç borçlanma 
senedi bulunmadığı için yararlanamamaktadır. Bu durum reel kesime kredi 

açılmasında caydırıcı etki yaratırken, bankaları risksiz devlet iç borçlanma 
senetlerine yöneltmektedir. Özellikle, reel kesime kredi kullandıran ancak ellerinde 

devlet iç borçlanma senedi bulunmayan finansal kuruluşların kısa vadeli finansman 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, ancak VDMK ihracı ile mümkün olmaktadır. 
VDMK ihracı ise uzun bir süreç gerektirmektedir. Sözkonusu finansal kuruluşların 

kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ya reeskont kredileri 
para politikası aracı olarak kullanılmalı ya da bu senetlerle de açık piyasa işlemleri 

yapılmalıdır (TCMB yasasında bu yetki halihazırda mevcuttur). Reeskont kredileri 
faiz oranlan piyasa faiz oranlannın üzerinde belirlenmelidir. Böylece reeskont 

politikasının para arzının kontrolünde etkinliği artacaktır. 
Dünyadaki genel eğilime uygun olarak zonınlu karşılık oranlan kredi 

kullanım maliyetlerinin azaltılması amacıyla zaman içinde indirilmelidir. Ancak, 

kısa vadede, Türkiye’de mevcut yapı içerisinde uzun vadeli tasarruflann 

özendirilmesi amacıyla özellikle uzun vadeli mevduatlara uygulanan karşılık 

oranları düşürülmelidir. 

Açık piyasa işlemleriyle finansal sistemin kontrolünün ve para politikası 
uygulamalannın başan şansının artınlması için, finansal aracılar dışında da bu 

işlem!, rin yaygınlaştırması gereklidir. Ayrıca, kısa vadeli finansman ihtiyacının 

karşılanmasında, reeskont mekanizmasının çalıştırılmadığı bir ortamda, bankalar- 
arası para piyasasından işlem yapabilmek için devlet iç borçlanma senedi teminatı 

yanında, uygun ticari senetlerin de teminat olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. 
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Açık piyasa işlemlerinin, sadece devlet iç borçlanma senetleri ile yapılması, 

Merkez Bankası’m bazı durumlarda Hazine’yi fonlamaya kadar götürmektedir. Bu 

durum açık piyasa işlemleri ile piyasada likidite hacminin kontrolünü 
anlamsızlaştırmaktadır. Zira, Merkez Bankası Hazine’den aldığı senetler 

karşılığında piyasaya likidite sürmekte, daha sonra bu likiditeyi çekmek için aynı 
senetleri kullanmaktadır. Bu nedenle, Merkez Bankası’nın Hazine’den likidite 

yaratan işlemleri için, açık piyasa işlemi amacıyla iç borçlanma senedi alması 
yasaklanmalıdır. Banka’ya açık piyasa işlemlerinde esneklik ve etkinlik 

kazandırmak üzere bono çıkarma yetkisi verilmelidir. 

Kamu mâliyesinin disiplin altına alınmasına paralel olarak Merkez Bankası 

da finansal piyasalarda istikram sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla para 
programı ilan etmelidir. 
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ABSTRACT 

Use of monetary policy instruments both in Turkey and in the world 

have recorded changes in accordance with the alterations in economic and 

monetary policy framevvork applied. This study aims to explain the related 
developments in a chronological perspective. 

In this perspective, fîrst and second chapters of the study review the 

developments of the monetary instruments and give an idea about them. The 
third chapter analyzes the application of the instruments in developed and in 

developing countries, in two separate sections. As the recent methods of 

application are given for the case of the developed countries, the evolution of 

the methods in the developing countries are stated in order to help a comparison 

with the Turkish case. The fourth chapter examines the monetary policy 

instruments applied in Turkey, including the changes recorded in those 
instruments in time. The last chapter makes analysis using the information 

given in the previous chapters. 

As a result, it is found that; in the pre-1980 period direct monetary tools 

were frequently used while 1980-1988 period marked a transition process and 

post-1989 period witnessed frequent uses of indirect tools. Hovvever, it should 

be added that such indirect instruments can not be pronounced as being 

effıciently utilized due to shortcomings in the related instutitional structure. 
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EKLER 





EK I: MERKEZ BANKAMI REESKONT KREDİLERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
MERKEZ SANKAS! RECSKON i VE AVANS FAİZ ORANLARI YII.IJK Y('7.DE 

Kredder          OMVjMJMto. 
Gensl örn*    Geari Otel  

Eni! v* IVsIeklrme 
Tana»  Sanayi İhraca! Saaaalkar Akan irin Tartın Vacarlanan V ıtırım Kredileri 

Ktl’lere 
/r««gan4ı*u 0*t»r Cidar Vsrghi İhracat Ihrarrr Teşvik Famı Tfllün Ziraat D«er kalkınmada Gemi İnsan. Taşıl Oifer 

lıtımaım'r. HarırMı .t Kteddsri fSaanimim Bankan Bankalar Omeiikk Cemi lasa Vatana 
T ma Kredi U*e V ararları- n İmalat karelerde 1 fmkn, 
Kcepan Sik t h adandırılan Gemi İlk ak 

Smm M amal. D*icc yrkal d*v*r Anlaşmalı 
ya» seher »» • ahaama «kerte 

v(i7a:*v mey*» dır. ihracat ün e* af 
Tarık iCıdaRkı. 

«Mahartt) 

01 03 1973 800 600 600 600 II 00 600 600 900 600 600 8 W 
26 11 1973 8 75 700 7 00 700 1500 700 700 9(2) 700 7 00 9» 
26 08 1974 900 800 800 800 17 75 800 800 10 50 800 8 00 13» 
22 04 1978 1000 9 50 950 950 9 50 17 75 950 800 II 50 800 1 1 VI 16» 
01 0$ 1979 10 75 II 50 II 25 II 25(2) 10 40 17 75 10 40 1200 1400 12 75 12 75 1725 
01 03 1980 1400 13 50 12 75 12 75 12 75 23 50 14 00 12 50 1500 1400 1400 21 50 
01 07 1980 26 00 22 50 20 00 20 00 23 00 24 50 26 00 1850 26 00 25 50 25 50 21 50 
01 08 1980 26 00 22 50 20 00 20 00 2500 24 50 26 00 1850 26 00 25 50 25 50 21 50 
01 10 1980 26 00 1950 1750 20 00 23 00 24 50 15 50 26 00 18 75 18 75 26 50 
02 02 1981 30 25 19 50 1750 17 5(2) 29 25 24 50 1550 30 25 18 75 18 75 26 50 
01 05 1981 31 50 1950 1800 18(2) 30 50 24 50 1600 31 50 19 50 26 50 
22 07 1981 31 50 1950 1800 l»(2) 30 50 24 50 1600 13 50 31 50 1950 26 50 
Cl 09 1981 31 50 21 00 1800 ■•(2) 30 50 24 50 1500 1700 1800 13 50 31 50 19 50 26 50 
01 101981 31 50 21 00 18 00 ‘8(2) 30 50 24 50 1500 1700 1800 13 50 31 50 1950 26 50 
01 II 1981 31 50 20 00 1800 18(2) 30 50 24 50 1500 1700 17 25 13 50 31 50 1950 26 50 
01 01 1982 31 50 1800 1625 16 25(2) 30 50 24 50 15 00 1700 15 50 13 50 31 50 17 75 26 50 
13 02 1982 31 50 1800 16 25 16 25(2) 30 50 24 50 1500 1700 31 50 1550 13 50 31 50 17 75 26 50 

01 04 1982 31 50 1800 1625 16 25(2) 30 50 31 50 23 75 26 00 31 50 1550 13 50 31 50 17 75 26 50 
29 04 1982 71 50 1800 16 25 16 25(2) 30 50 31 50 23 75 26 00 31 50 1550 13 50 31 50 17 75 26 50 
01 05 1982 31 50 1800 16 23 16 25(2) 30 50 31 50 23 75 26 00 31 50 1550 13 50 33 00 17 75 29» 
1208 1982 31 50 1800 16 25 16 25(2) 30 50 31 50 23 75 26 00 31 50 15 50 13 50 3.3 00 17 75 29» 
03 03 1983 31 50 1800 16 25 16 25(2) 30 50 31 50 26 50 1550 13 50 33 00 17 75 29» 
01 07 1983 28 00 1800 16 25 16 25(2) 26 50 30 00 15 50 1350 29 50 17 75 1900 2300 23.» 

19 12 1983 48 5C 25 00 37 00 25(2) 35 00 35 00 23 00 21 50 SOSO 25 00 19 5(4) 
01 03 1984 48 50 25 00 3700 25(2) 40 00 40 00 23 00 21 50 50 50 25 00 
14 05 1984 52 00 25 00 37 00 25(2) 42 00 42 00 23 00 21 50 SOSO 25 00 
07 07 1984 52 00 25 00 37 00 25(2) 45 00 45 00 23 00 21 50 50 50 25 00 
01 01 1985 52 00 28 00 40 00 28(2) 52 00 52 00 27 00 21 50 50 50 28 00 33 00 
01 01 1985 52 00 28 00 46 50 28(2) 52 00 52 00 27 00 30 00 50 50 28 00 33 00 
01 II 1986 48 00 28 00 46 50 28(2) 48 00 48 00 27 00 30 00 50 50 28 00 33 00 
01 12 1986 48 00 28 00 46 30 28(2) 38 00 38 00 27 00 30 00 50 50 28 00 3300 
24 01 1987 45 00 28 00 45 00 28(2) 35 00 35 00 27 00 30 00 48 50 28 00 33 00 
19 02 1988 54 00 40 00 54 00 40(2) 40 00 40 00 40 00 40 00 60 00 40 00 
24 06 1988 8100 4000 54 00 40(2) 35 00 35 00 40 00 4000 60 00 4000 
01 01 1990 40-45 
20 09 1990 43-48 23 
23 II 1990 45-50 75 
15 02 1991 48-54 5 
27 01 1994 56-65 
21 04 1994 79-98 
12 07 1994 70-85 
27 07 1994 63-75 
01 101994 55-64 
10 06 1995 52-60 
01 08 1995 50-57 
02 08 1997 
ı.vr L _i.ı 

67-80 ' ' ' ' ' * ' 

(2) Bu oranlar T C Ziraat Bankasının uyguladığı faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bankalar ıçm de uygulanır 
(3) Tahvil üzerinde yazılı faizin iki puan fazlası 
(4) Gemi inşa kredileri dahil 
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M ERKİ!/. BANKASI REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI (DEVAM) 

V aUnaı M »Man 

Raikuııuad» l>t|n 
Oncrlı klı 1 »releri 
1 »relerde kulla, »d 

İhracat» Dtfer kılUaalı 
Konuk Amali klı 

YMtı* 

01 03 1973 
1973 

26 08 1974 
04 1978 

01 05 1979 
01 03 1980 
01 07 1980 
01 08 1980 
01 10 1980 

02 02 1981 
01 05 1981 
12 07 1981 

01 09 1981 
01 101981 
01 II 1981 
01 01 1982 

13 02 1982 
01 04 1982 

29 04 1982 34 00 
II 05 1982 31 50 
2 08 1982 3150 
03 03 1983 3150 
0107 1983 24 50 28 75 
19 12 1983 19 50 30 00 
0103 1984 19 50 30 00 

05 1984 19 50 30 00 
0707 1984 1950 3000 

01 1985 33 00 73 00 
01 01 1985 33 00 33 00 

1986 33 00 33 00 
01 12 1986 33 00 33 00 
24 01 1987 33 00 33 00 
9 02 1988 45 00 45 00 

24 06 1988 
01 01 1990 
20 09 1990 
23 II 1990 

5 02 1991 
27 01 1994 
21 04 1994 

07 1994 
27 07 1994 
01 10 1994 
10 06 1995 

08 1995 
02 08 1997 

(I )Tc>vık cılıleıt kenmleıe(taııtn dıyi'ida) atılan otla vadeli kırdık 
(2) 0u ot anlat T (' /.naat Bankasının uyguladığı faiz utanı uzciiim 
(3) Tahvil üzerinde yazılı faizin ıkı puan fazlası 
(41 Gemi ınja ktcdılert dahil 

(5) Yalının mallan ımalaiyı satıcı kredılcııne uygulanır 

S888S8SSS8S388888S 

VILLJK YÜZDE 

28 50 
28 50 
28 50 

32 75 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 

1000 
1000 
1000 
iooo 
1000 
1000 
1000 
25 00 
25 00 
25 00 

25 00 

28 00 
28 00 
60 00 

30 00 
30 00 
30 00 
30 00 

I I 00 
1200 
1300 

1575 
15 75 
1700 
18 50 

22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 

(î) 

50 00 
50 00 
50 (X) 
50 00 
50 00 

50 00 

50 00 
75 00 
75 00 

600 
700 
700 
1200 
1300 

14 25 
14 25 
15 75 
15 75 
1700 
18 50 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 
22 00 

22 00 
22 00 
25 00 
25 00 
25 00 
42 00 
50 00 
50 00 
50 00 

50 00 



REESKONT KREDİLERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

1/5/198! - Kısa vadeli krediler ile teşvik belgeli orta vadeli kredilerde belirtilen 
faiz oranları, kısa vadeli kredilerde genel olarak yüzde 36, ihracat kredilerinde yüzde 
27, mesleki ve tarım kredilerinde yüzde 22, teşvik belgeli orta vadeli kredilerde genel 
olarak yüzde 38, tanm kredilerinde yüzde 24, gider vergisi istisnasından yararlanan 
kredilerde yüzde 29 faiz oranlarının uygulanması halinde geçerlidir. Kredi faiz 
oranları, bu rakamların üzerinde uygulandığında, her 1 puan fazlalık için reeskont ve 
avans faiz oranları 2 puan artırılacaktır. Bankaların, kısa vadeli sanayi kredileri faiz 
oranı ile teşvik belgeli orta vadeli kredilere uyguladıkları faiz oranlarından indirdikleri 
her 1 puan için reeskont ve avans faiz oranlan da 1 puan indirilirken, ihracat kredileri 
ile teşvik belgeli orta vadeli kredilerde 0.75 puanlık bir indirime karşılık TCMB 1 
puanlık indirim yapacaktır. Ancak bu indirimler sanayi kredilerinde yüzde 23.5’e, orta 
vadeli kredilerde yüzde 22’ye, ihracat kredilerinde yüzde 18.5’e kadar yapılacaktır. 
Sonraki dönemlerde kredi faiz oranlan değişimine göre, bu reeskont kullanım faiz 
limitleri de değiştirilmiştir. 

1/10/1981 - Reeskont kaynağına dayalı teşvik fonu kredilerine ihracatçı sermaye 
şirketleri, serbest döviz sahasına yapılacak ihracat ile anlaşmalı ülkelere yapılacak 
ihracat dahil edilmiş ve uygulanması öngörülen ihracat kredileriyle ilgili yüzde 15 ve 
17 reeskont oranlannın bankalarca, ihracat kredilerine yüzde 15.5, anlaşmalı ülkeler 
kredilerine yüzde 18 faiz uygulamaları durumunda geçerli olacağı belirtilmiştir. Bu 
oranlann üzerinde kredilere uygulanacak faizlerin her 1 puan fazlası için reeskont 
oranı 2 puan artırılacaktır. 

1/1/1982 - Reeskont oranlarında yapılan değişiklikle; kısa vadeli kredilerde genel 
oran yüzde 36, ihracat kredilerinde yüzde 27, mesleki ve tanm kredilerinde yüzde 20, 
destekleme alımlanyla görevlendirilen KIT’lere bu alımlar için bankalarca mal rehni 
karşılığında kullandınlan kredilerde yüzde 16.75, teşvik belgeli orta vadeli kredilerde 
genel olarak yüzde 38, tanm kredilerinde yüzde 22, gider vergisi istisnasından 
yararlanan kredilerde yüzde 29 faiz oranlannın uygulanması halinde geçerli olacak, bu 
oranlann üzerindeki her 1 puan için reeskont oranı 2 puan artınlacaktır. 

13/2/1 ^82 - Tütün finansmanı amacıyla açılan krediler, kısa vadeli reeskont 
kredileri kapsamına alınmış ve reeskont faizi yüzde 31.5 olarak belirlenmiş, bu 
kredinin bankaların tütün finansmanına açacakları kredilerin faiz oranının yüzde 31.5 
olması durumunda uygulanması öngörülmüştür. 

29/4/1982 ''r atırım mallan imalatçı kredileri içinde yer alan ihracata dönük 
krediler ile diğer krediler, reeskont kredileri kapsamına alınmıştır. 

1/5/1982 - Yapılan değişiklikle reeskont oranlanndan indirim yapılmasını 
sağlayan madde yürürlükten kaldınlmıştır. Kredi faizinin fazla uygulanmasına bağlı 
olarak reeskont faizinin bire iki artırılması uygulaması devam etmektedir. 
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12/8/1982 - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası(DESİYAB) tarafından çok 
ortaklı şirketlere kullandırılacak yarım kalmış yatırım kredileri ile işletme kredileri 
reeskont kredisi kapsamma alınmıştır. 

1/7/1983 - Gider vergisi istisnasından yararlanan ihracat kredileri, sınai mamul, 
yaş meyve ve sebze ihracatına yönelik krediler(gıda-içki-tütün hariç) ile diğer olmak 
üzere ayrılmış, ve diğer kredilere uygulanan reeskont faizi daha yüksek tutulmuştur. 
Kısa vadeli sanayi, anlaşmalı ülkelere ihracat ve tütün finansmanı ile orta vadeli 
yatının mallan imalatçı kredileri reeskont uygulaması kaldınlmıştır. Bununla birlikte, 
orta vadeli, gider vergisi istisnasından yararlanan, diğer reeskont kredisi yerine, 
kalkınmada öncelikli yörelerde kullandınlan ihracat garantili yatınm kredileri, gemi 
inşası, gemi inşa tesisleri, döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen gemi ithal kredileri ile 
diğer ihracat garantili yatınm kredileri ve döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen taşıt 
yatınm kredileri reeskont kredisi kapsamına alınmıştır. Aynca, kalkınmada öncelikli 
yöreler ile diğer yörelerde kullandınlan yatınm ve işletme kredileri reeskont kredisi 
kapsamına alınmıştır. 

19/12/1983 - Reeskont kredilerinin bir bölümü kaldınlmıştır. Bunlar, ihracata 
yönelik serbest döviz sahasına kısa vadeli ihracatı teşvik fonu kredileri, orta vadeli 
gider vergisi istisnasından yararlanan gemi inşası, gemi inşa tesisleri, gemi ithal 
kredileri ile taşıt yatınm kredileri, orta vadeli işletme kredilerinden oluşmaktadır. 

1/1/1985 - İhracat kredisi olarak kullandınlan kısa vadeli kredilere reeskont 
kredisi uygulaması kaldmlmış olup, kredilerin bakiye zaman içinde tasfiye edilecektir. 
19 Aralık 1983 tarihli Tebliğde tanm kredileri ile T. Halk Bankasınca küçük sanayici 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandınlan mesleki krediler fıkrası, ihtisas 
kredileri adı altında, a) T.C. Ziraat Bankasınca kullandınlan tanm kredileri ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri kredileri, b) T.C. Ziraat Bankasınca kullandınlan Tanm Kredi 
Kooperatifleri Birlikleri kredileri, c) T. Halk Bankasınca küçük sanayici sanatkar, 
esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandınlan mesleki krediler, şeklinde düzenlenmiştir. 
Yine önceki Tebliğde iki fıkra ile aynlmış olan yatınm kredileri, tek kalemde yatınm 
kredileri olarak, tahvil üzerine avans, tahvil ve altın üzerine avans olarak 
değiştirilmiştir. 

1/12/1986 - İhracat kredileri, kısa vadeli kredilere eklenmiş , yeniden reeskont 
kredisi kapsamma alınmıştır. 

19/2/1988 - Ziraat Bankasına orta vadeli kredi kapsamında kullandınlan reeskont 
kredisi kaldmlırken, ihracat dönük yatınm mallan imalatçı kredileri, orta vadeli 
reeskont kredisi kapsamına alınmıştır. Bu tarihe kadar kredi faizi ile reeskont kredisi 
arasındaki fazla kışıma bire iki uygulaması devam etmiştir. 

1/1/1990 - Bu tarihten itibaren, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında 
yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı belirlenmeye başlamış, orta 
vadeli reeskont uygulamasına son verilmiştir. Kredilerdeki sektör ve oran farklılıkları 
kaldırılmıştır. 
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SON DURUM: TCMB Kanunu Madde 45: Senet ve Vesikaların Reeskonta 
ve Avansa Kabulü 

a) Banka, asgari üç imzayı taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak 
şartıyla, bankalar tarafından tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul 
edebilir. İmzalardan biri yerine, sigorta poliçeleri ile beraber olmak üzere emtiaya veya 
mahsule ilişkin makbuz senedi veya varant gibi teminatın kabulü caizdir. Bu halde emtia 
veya mahsulün kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve değerinin, senet tutarından 
Bankanın tayin edeceği oranlardan fazla bulunması şarttır. Şu kadar ki; tayin edilecek 
oran yüzde 10’dan az olamaz. Banka muteber saydığı iki imza ile istisnaen yetinebilir. 

b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir banka tarafından 
ibraz edilecek ticari senetleri ile, 

c) Küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamakla kanunla görevlendirilmiş bankalar tarafından tevdi olunacak senetler; 
vadeleri sonuna azami 9 ay kalmış olmak kaydıyla, maddenin (a) bendindeki şekil ve 
şartlar içinde reeskonta kabul edilebilir. 

d) Vadesi 9 ayı aşmayan tarım senetleri de, ticari senetler gibi reeskonta kabul 
edilebilir. Banka bu fıkralara göre reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans 
da verebilir. 

Madde 46: Orta Vadeli Reeskont ve Avans İşlemleri : Banka, Banka 
Meclisince tespit edilecek esas ve şartlar dahilinde, bankalar tarafından tevdi edilecek, 
vadelerine en çok sekiz yıl kalmış olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya 
mııkaoilinde avans verebilir. Bu senetlerde en az iki imzanın bulunması şarttır. 

Madde 47: Reeskonta veya Avansa Kabul Edilecek Senetlerin En Yüksek 
Tutar: : KİT’lere açılacak krediler hariç olmak üzere, Banka, bir önceki yıl sonu 
bilançosuna göre kullandırdığı toplam kredilerin binde beşini aşan bir meblağı ihtiva eden 
senet ve vesikaları reeskonta kabul edemeyeceği gibi, teminat olarak da kabul edemez. 
Aynı iıuzaları taşıyan birden fazla senetlerin toplamı, yukarıda sayılı tutan aştığı takdirde, 
fazlası reeskonta veya teminata kabul edilemez. . 

Madde 48: Tahvil Karşılığı Avans: Banka, Devlet Tahvilleri ile Borsada kayıtlı 
tahviller karşılığında, Borsa değerlerinin en çok yüzde sekseni oranında ve 120 gün vade 
ile bankalara avans verebilir. Bankalara kendi tahvilleri karşılığında avans verilmez. Bu 
madde gereğince bankalara verilecek avanslann toplamı 45. maddede yazılı senet ve 
vesikaların nominal değerleri toplamını geçemez. 



MERKEZ BANKAŞİ KREDİLERİNİN GELİŞİMİ 
~Tbî 1074 ZME-L 

HÂZİNEYE KISA VADELİ AVANS  7J 12.1  1§J  21.7 
DESTEKLEME 88 20.1 20.2 35.2 

- Tekel * 23 23 22 7.0 
- TMO • 27 8 7 60 122 

- Çay Kurumu * 00 00 00 1.3 
- Et Balık Kurumu ’ 00 00 00 1.1 

- Süt Endüstrisi Kurumu * 00 00 00 9 2 
- Tarım Satış Kooperatifleri  3.8  11.2 12 0  13Ş 

TARIM 2.5 3.2 0.9 9.1 

- Tarımsal Finansman 00 00 00 64 

- Tarım Kredi Kooperatiften 24 29 07 2.3 
- Tarım Senetleri o 1 0 1 0.1 02 

- Üreticiyi Güçlendirme 00 0.0 00 0.1 
- Orta Vadeli 0.0 02 0 1 02 

SANAYİ 52 8.7 12.4 34.7 

- Elektnk Kurumu* 00 00 00 00 

• Kömür Işletmelen* 0.0 00 00 00 
- Demir Çelik İşletmeleri* 00 00 00 0.0 
- Zirai Donatım Kurumu* 0.0 00 00 00 

- Etıbank* 00 00 00 00 
- Petrol Ofisi* 00 00 00 00 

- Seka* 00 00 00 00 

- Azot Sanayii* 00 0.0 00 00 

- Çimento Sanayii* o i 00 1.1 00 
- Şeker Fabrikaları* 0 7 1.0 14 36 

- Sumerbank* 00 00 00 00 
- Sumerbank 0 7 1.1 0 1 08 

- Sanayici Senetlen 1 0 1 3 1 5 4.5 
- Orta Vadeli 28 3.3 23 4 1 

^ Devlet Yatırım Bankası 00 00 6 1 21 7 

ESNAF VE SANATKAR   0.4   0.3 0.4 1.2 

İHRACAT 2.0 1.4 2.6 5.9 

- Belgesiz İhracat 00 00 00 00 

- Kesin Satış Finansmanı 07 03 1 2 2.1 

- İhracat Hazırlık 0.1 0 1 00 0 1 
- Tütün Finansmanı 1 0 0 7 09 12 

- Vesikalı Senetler 00 00 00 0.1 
- İhracatı Teşvik Fonu 00 00 0.0 0 3 

- Belgeli İhracat 0 1 0.3 0 5 2.2 
- Yurtdışı Müt Hizmetleri 00 0 0  0.0 00 

TİCARET 0 8 1.4 1.3 2.6 
- Ticari Senetler 04 1 1 1 2 0 8 

- Tahvil Uzenne Avans 04 04 0.1 1 8 

DİĞER 0.2 0.2 0.2 0.1 

- Menkul Kıy Tan Fonu Avanslar 02 02 02 0.1 
- Tasarrufları Koruma Fonu Avanslar   0 0 00 00   ao 

TOPLAM 27.0 48.1 54.7 110.5 

[MERKEZ BANKASI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ eti •7.3 121.0 193.3 
* Banka aracılığı olmadan kullandırılan dolaysız krediler 

Kaynak TCMB Yıllık Raporları. Uç aylık Bultanlen 

15.2 
106 

3 3 
2.2 
0.5 

21.2 

10.4 
64 

3 3 
0 5 

0 1 
0.1 

58.0 

00 
00 

00 
00 

00 
0.0 

0.0 
0.0 

00 
6 0 

00 
0 7 

100 

55 
35 0 

2.4 

8.4 

00 
26 

0 1 
07 

0 1 
09 
4 0 

0 0 

4.5 
0 7 

30 

0.0 
00 

0 0 

89.7 
!89 6 

MİLYAR TL 

179 _ 1980 1981 

#1.7 188,7  m .9 
103.6 147.2 233.8 

20 1 35 7 58 8 
25 5 40 2 63 3 
11 1 129 129 
70 102 19.1 
00 1.2 1 3 

31.2 46; 9 784 

31.2 70.7 74.7 
14 5 23 0 304 

14 9 44 5 39 2 
1 0 1.9 2 7 

06 1.3 24 
0.2  0.1  00 

115.4 176.7 216.0 

10 5 129 129 
7 5 10 7 10 7 

1 4 2.3 2.3 
4 6 6.3 6 2 
3 5 47 4 7 

1 0 17 1 7 

06 05 0 5 

04 09 0 9 

0.1 0 1 0 1 
15 5 29 6 29 5 
4 4 0.2 0 4 

02 1 8 7.5 
11 2 40 5 550 

05 10 8 30 0 
45 2 45 7 456 

5.3 7.4 12.5 

24.3 48.1 113.2 

00 5.6 46 5 

4 9 56 00 
00 00 0 0 

32 50 8 8 

0 3 0 4 05 

2 2 5 7 17 9 
13 7 25 8 39 5 

00 0.0 0.0 

106 16.3 13.3 

2 1 1 0 40 
8 4 154 9 3 

0.0 0.0 0.0 
00 00 00 

9°  0 0 0.0 

382.1 655.2 925.5 
696.3 1,386.7 2,094:7 

1983 _JÜ*4_- 1985 

338 6 528.4 794.5 

193.1 45.2 123.2 
49 1 0.0 0.0 

86 1 369 122 4 
129 00 0.0 

21.9 00 0.0 
1 4 0.0 00 

 21.7  8 3 0.9 

47.4 32.4 46.1 

2.0 0.0 0.0 
40 1 27 4 41 2 

53 50 49 
0.0 00 00 

 0.0 00  0.0 
336 2 192.6 257.2 
13 1 00 0.0 

10 8 0.0 0.0 
24 00 0.0 

6 3 00 0.0 
4.7 00 0.0 

1.8 0.0 0.0 

06 00 0.0 

09 0.0 0.0 
0.1 00 0.0 

29 2 0.0 00 

9 2 0.0 0.0 
17.2 00 0.0 

61 5 176 15 3 
1366 174 9 241 8 

 41 8 00  00 
20.3 247 271 

181.6 33.6 7.0 
29 0 1.2 0.0 

00 0.0 0.0 
00 0.0 00 

54 0.3 0.0 
1 0 00 00 

04 00 00 

145 8 32 2 70 
00  0 0 00 

117.0 17.6 24.4 

112.7 115 17 4 
4.3 6 1 69 

0.0 5.5 20.1 

00 4.3 0.1 

 0.0 1.2 20 0 

1.234.1 880.0 1,299.6 
3,902.2 6.954.7 ~ 8,763.5 

~ltİ2 

ma 

203.3 

540 
09 1 

12 9 
20 4 

1 3 
25 5 

21.9 
20 

17 1 

20 
00 

00 

267.3 

130 
109 

24 
62 
4 7 
1 7 

06 

0.9 
0.1 

29 4 
07 

11 4 
49 1 

04 3 
440 

11.8 

100.6 
23 7 

00 
00 

3.0 
0 5 

06 
720 
0 0 

39.3 

35 4 
3.9 

0.0 
00 

 0.0 
910.5 

2,701.9 



MERKEZ BANKASI KREDİLERDİN GELİŞİMİ (CEVAM) 
Hıfc' 

 ... - ■ -  - 

1995 1887 1989 

MERKL2İ YÖNETİM 1.634.5 2.338.4 2,684.8 2,9320 
Hâzineye Kısa Vadeli Avar s 967.5 1 314 7 2,081.9 2.565 0 

- Hazînedeki Diğer Alacaklar W, 7 0 ',.023 /; 602 9 36/0 

MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ B0.7 258.6 > 781.1 553.0 

Hazine Ke,aletim Haiz Bonolar 57 60 3150 4250 
K.sa Vade'; Senet Reeskontu (TMO) 00 00 00 00 
iktisadı Devlet Teşekkülen, Dığr 75 0 252 6 466 1 128 0 

- İktisadı Devlet leşekullen, lıca.ı Senetler 00 00 00 00 

MALİ KURUMLAR 637.2 1,805 0 2,745.2 3,711.0 
- MEVDU A v BANKALARI 533.8 1,639.2 2,242.0 3.076.0 

- AVANS VF. REESKOf.'T 5328 1,636.8 2,238.9 3,075.0 

- Ticari 236 6 8184 1,1053 1,640 0 
- Küçük Esnaf ve Sanatkar Kr (T Halk B ) 220 38 5 57 7 940 

- Iştıra Kredileri 1 6 1 5 00 00 
- Sanayici Reeskont Kredileri 08 0 1 00 0.0 
- Özel Krediler 196 25 7 17 3 90 
- Kısa Vadeli Senetler. Tarımsal 00 00 00 00 

- Tarım Kredi Koop Senetlen 0.0 0.0 0.0 00 
- Diğer Tarımsal Senetler 00 0.0 00 00 

- Mesleki Kredıleı (T Halk Bankası) 00 00 00 00 

- Kamu Girişimleri ve Kısa Vadeli Senetler 189 6 709 4 944 1 1,209 0 
- Şeker Şirketi Senetleri 32 7 74 3 1770 3120 
- TMO Senetlen 1569 635.1 767 1 897 0 

- Kısa Vadeli Senetler. 1 icarı Krediler 30 432 86 2 328 0 

- İhracat 00 0.0 0.0 00 
- Diğer Tıcan Kred.ler ( Mevduat Bank ) 00 00 00 00 
- İhracat Reeskont Kredıien 3.0 43 2 86 2 328.0 

- Tarımsal 40 0 476 2 6959 921 0 

- Tarım Kredi Kooperatiften 350 135 2 148 8 1490 
- Tarım Satış Kooperatifleri Bıdıklan 00 0.0 0.0 00 
- Diğer Tarımsal Krediler 5.0 341.0 547 1 772.0 

- Orta Vadeli Sınai Kredileri (Bankalar) 2476 3183 420 0 5140 
- Tahvil Uzenne Avans 86 73 00 00 
- Kamu İktisadı Kurumlarından Alacaklar 0,0 166 17.7 00 

DİĞER KREDİLER 1.0 2.4 3.1 1.0 
- Takas İşlem Açıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 
- Vesaik Mukabili Krediler 1 0 0.6 3.1 1.0 
- Diğer Krediler 00 1.8 00 0.0 

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 73.8 135.8 478.1 614.0 

İHRACAT AVANS VE REESKONTLARI 0.0 0.0 253.0 261.0 

- Özel İhracat Kredıien (Exımbank) 00 00 2530 2550 
- Eximbank Kredi Dış T ıcaret Sermaye Şir 00 0.0 00 0.0 
- İhracat Reeskont Kredıien 0.0 0.0 0.0 60 

- DİĞER TİCARİ KREDİLER. KYB 0.0 0.0 0.0 0.0 

• ORTA VADELİ KREDİLER. KYB 76.8 135.8 225.1 353.0 

- BANKA DtŞI MALİ KURUMLAR 26.6 30.0 25.1 21.0 

- Tasarrufları Koruma Fonu Avansı 26 6 300 25 1 21.0 

TOPLAM 2,652.4 4,402.0 6,211.1 7,196.0 
MERKEZ BANKASI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 13,007.0 21,293 3 38,124.5 49^550.0 
Kaynak TCMB Üç Aylık Bültenleri 

MİL YArt TL 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997/Mert 

3,546.7 13,605.4 30,983.1 70,421.0 122,278.C 192,318.0 370,952 9 471,046 6 

2,900 9 13,589 4 30,983 1 70,421 0 122 278 0 192,000 0 370,952 9 471,046 6 
6458 16 0 00 00 _ 0 0 3180 00  0.0 
901.9 4,8484 11,600.6 12,515.2 25,929.8 1,203.3 2.242.8 2,304.0 

00 4,525 1 11,077 0 12,180 1 25 096 3 00 00 00 

696 1 00 00 00 00 00 00 0.0 

205.8 323 3 5236 335 1 833 5 1,203 3 2,242 8 2,304 0 
ao 00 00 __0.0 M 00 0 0  OJB 

3,845.7 4,522.3 8,674.6 17,691.5 12,322.3 12.249.2 7 688 7 6 894.4 

3,099.0 3,967.2 7,920.3 16,861.3 12,251.7 12,220.2 7,6820 6,890 5 

3,099.0 3,967.2 7,920.3 16,861.3 12,251.7 12,220.2 7,682.0 6,890 5 

2,609 7 3,575 2 7.669 3 16,699 2 12,1576 12.174 2 7,674 3 6 884 7 

0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 0.0 00 0.0 00 00 0.0 

2.5 0.0 0.0 00 00 00 00 00 

942 6 1,228 6 5,721 6 11.702 6 11,702 6 11.702 6 7,2026 6.412 2 
9126 1,1736 5,6666 11.647 6 11,647 6 11,6476 7,147 6 6,357 6 

30.0 550 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 546 

117 5 1466 306 3 426 0 451 6 471 6 471 7 472 5 

971.4 880 4 1470 2,126 0 0.0 0.0 00 00 
3084 308 4 1470 2,126 0 0.0 00 00 00 

6630 5720 00 0.0 0.0 00 00 00 

575 7 1,3196 1,494 4 2,444 6 34 00 0.0 00 
00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 

575.7 1,3196 1,494 4 2,444 6 34 0.0 00 00 
00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 0.0 00 00 00 00 00 

00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 
489 3 3920 251.0 162 1 94 1 460 77 58 

00 00 00 0.0 0.0 0.0 00 00 
00 00 0.0 00 0.0 00 00 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 
0.0 00 00 00 0.0 00 0.0 0.0 
00 00 0.0 00 0.0 00 00 0.0 

746.7 5551 754.3 830.2 70.6 29.0 6.7 3.9 

229.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.Ü 0.0 

0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 
2290 00 00 0.0 00 00 00 0.0 

00 00 0.0 00 00 00 0.0 0.0 

126.1 280.0 567.9 707.2 4.3 0.0 0.0 0.0 

391.6 275.1 186.4 123.0 66.3 29.0 6.7 3.9 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 00 0.0 00 00 0.0 0.0 

8,294.3 22,976.1 51,266.3 160,630.1 205,770.5 380,884 4 460.245.0 
64,936.0 101,734.4 187,976.6 304^046.6 757,583.9 1,486^927.5 2,997,996 2 3.321.741.5 



MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU İÇİNDE KREDİLERİN PAYI 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 

HÂZİNEYE KISA VADELİ AVANS   112 14.3 13.8  11.2  15.6 12.3 

DESTEKLEME 12.6 23.1 16.5 18.2 21.0 15.2 
- Tekel * 32 26 1 8 36 52 4 6 

• TMO * 39 77 4 9 63 64 4 7 
- Çay Kurumu * 00 00 0.0 07 1.1 1 2 
- Et Balık Kurumu * 00 00 00 06 08 0 9 

- Süt Endüstrisi Kurumu * 00 0.0 00 0 1 0 2 0 1 

• Tarım Satif Kooperatifleri   5 5 12 8 98 6 9  7 3 36 

TARIM 3 6 3.6 0.8 4.7 3.6 3.7 
- Tarımsal Finansman 00 0.0 00 3 3 22 2 2 

- T arım Kredi Kooperatifleri 35 33 06 1 2 1 1 13 

- Tarım Senetleri 0 1 0 1 0 1 0 1 02 0 1 
- Üreticiyi Güçlendirme 00 00 00 00 0 1 02 
- Orta Vadeli 0 1 0 3 0 1 0 1 0.0  00 

SANAYİ 7.5 7.6 10.2 17.9 20.0 15.7 
- Elektrik Kurumu* 00 00 00 00 00 04 
- Kömür İşletmeleri* 00 0.0 00 00 00 0 1 
- Demir Çelik İşletmeleri* 00 00 00 00 00 0 1 
- Zirai Donatım Kurumu* 00 00 00 0.0 0.0 0 1 

- Etıbank* 00 00 0.0 00 00 0 0 

- Petrol Ofisi* 00 00 0.0 00 00 00 

- Seka* 00 00 00 0.0 00 00 

- Azot Sanayii* 00 00 00 00 00 00 
- Çimento Sanayii* 0.1 00 09 00 0.0 00 

- Şeker Fabrikaları* 1 0 1 1 1.1 19 2.1 20 

- Sümerbank* 00 0.0 00 00 0 3 04 

- Sümerbank 1.0 1 3 0 1 04 03 00 
- Sanayici Senetleri 1 4 15 1 3 2 3 34 2 3 
- Orta Vadeli 39 38 1 9 2 1 1 9 1 7 

- Devlet Yatırım Bankası  0 0 00 50  112 12.1  8 5 

ESNAF VESANATKAR 0.6 0.4 0.3 0.6 0.6 0.8 

İHRACAT 

  

2.8 1.6 2.2 3.1 2.9 3.4 
- Belgesiz İhracat 00 00 00 0 0 00 00 
- Kesin Satış Finansmanı 1 0 04 1 0 1 1 09 1 4 
- İhracat Hazırlık 0 1 0 1 00 00 00 00 

- T ütün F mansmanı 1 4 08 0.7 06 0 3 03 

- VesiKalı Senetler 00 00 00 00 00 00 

- ihracatı Teşvik Fonu 0.0 00 0.0 0? 0.3 03 
- Belgeli İhracat 02 03 04 1 1 1.4 1 4 

Yurtdışı Mut Hizmetleri  00 0 0 0 0 00 0 0 00 

TİCARET 1.2 1.6 1.1 1.4 1.6 1.3 

- Tıcan Senetler 05 1 2 09 04 02 02 
- Tahvıl Üzenne Avans 06 0 4 0 1 09 1 3 1 2 

DİĞER 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 

- Menkul Kıy Tan Fonu Avanslar 0 3 02 0 1 o 1 00 0.0 
Tasarrufları Koruma Fonu Avanslar  00 __ ™ 00  0 0 . 00 00 

TOPLAM  39.9 52.5 57.2 65.5 52.5 

14 9 

40 

37 
1 6 

1 0 

0 1 

4 5 

4.5 
2 1 

2 1 
02 
0 1 

0 0 

16.6 
1 5 
1 1 

02 

0 7 

0 5 
03 

0 1 

0 1 
o 0 

2 2 

06 
0 0 
1 6 
1 2 

6 5 

08 

3.5 
00 
07 
00 

o 5 

00 
03 
20 

00 

1.5 
0 3 
1 2 

0.0 

00 
00 

549 

YÜZDE 
1980 1981 ~ 1982 1983 1984 1985 

12.5   9.9 8.7 8.9 9.1 

10.6 11.2 7.5 4.9 0.8 1.4 
26 28 20 1 3 00 00 

29 30 3 3 22 0.6 1 4 

09 06 05 0.3 00 0.0 
0 7 09 08 06 00 00 
0 1 0 1 0 0 00 00 0.0 
3 4 3 7  0 9 0.6 0 1 0.0 

5.1 3.6 0 8 1.2 0.5 0.5 
1 7 1 5 0 1 0 1 00 00 
3 2 1 9 06 1 0 0.5 0.5 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 00 00 00 00 
00 0 0 00 0.0 0.0 00 

12.7 10.3 9.9 8.6 3.2 2.9 

0.9 06 0 5 03 00 00 

08 0 5 04 0 3 00 0.0 
02 0 1 0 1 0 1 00 00 
0 5 03 02 02 00 00 

0 3 0 2 02 0.1 0.0 0.0 

0 1 0 1 0 1 0.0 00 0.0 

00 00 00 0.0 00 00 

0 1 0.0 00 00 00 00 

0.0 00 00 00 00 00 
2 1 1 4 1 1 0 7 00 00 
06 0.4 0 3 02 00 0.0 

0 1 04 04 04 0 0 00 
29 26 1 8 1.6 03 02 
0 8 1 4 3 1 35 29 2 8 
33 2 2 1 6 1 1  0 0  0 0 

0.5 0.6 0.4  0.5 0.4 0.3 

3.5 5.4 3.7 4.7 0.6 0.1 

04 22 0 9 0 7 00 0.0 

04 00 00 00 00 0.0 
0.0 00 00 00 00 00 
04 04 0 1 0 1 0.0 00 
00 0.0 00 0.0 00 00 

04 09 00 00 00 00 
1 9 1 9 27 3 7 05 0 1 
0 0 00 0 0 0 0 0 0  0 0 

1.2 0 6 1.5 3.0 0.3 0.3 

0 1 0 2 1 3 29 0 2 02 
1 1 04 0 1 0 1 0 1 0 1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 

00 00 00 0 0 0.1 0 0 
00 00 0 0   0 0 00 02 

47.2 44.2  33,7 31.6 14.8 14.8 



  _ 

1986 1987 19H8 

MERKEZİ YÖNETİM 14.1 11.0 7.0 
- Hâzineye Kısa Vadeli Avans 7 4 6.2 55 
- HazineJ-Hi DiğerAlacaklar  6,7 4 8   .16 

MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ 0.6 1.2 2.0 
- Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 0.0 0.0 0.6 
- Kısa Vadeli Senet Reeskontu (TMO, 0.0 0.0 0.0 
İktısf Devlet Teşekkü!pı: Diğer 0.6 1.2 1.2 

ı vtipüdi Devlet reşekulleri, Ticari Senetler 0.0 _ o.o 00 

MALİ KURUMLAR 4.9 8.5 7.2 

MEVDUAT BANKALARI 4.1 7.7 5.9 

• AVANS VE REESKONT 4.1 7.7 6.9 

- Tican 1.8 38 2.9 
- Küçük Esnaf ve Sanatkar Kr (T.Halk B.) 0 2 0.2 0.2 
- İştira Kredileri 0.0 0.0 00 
- Sanayici Reeskont Kredileri 0.0 0.0 0.0 
- özel Krediler 0.2 0.1 0 0 
- Kısa Vadeli Senetler. Tarımsal 0.0 0.0 00 

- Tarım Kredi Koop Senetleri 0.0 0.0 0 0 
- Diğer Tarımsal Senetler 0.0 0.0 00 

- Mesleki Krediler (T. Halk Bankası) 0.0 0.0 0.0 
- Kamu Girişimleri ve Kısa Vadeli Senetler 1.5 3.3 2.5 

- Şeker Şirketi Senetleri 0.3 0.3 0.5 
- TMO Senetlen 1.2 3.0 20 

- Kısa Vadeli Senetler. Ticari Krediler 0.0 0.2 02 
- İhracat 0.0 0.0 0.0 
- Diğer Ticari Krediler ( Mevduat Bank.) 0.0 0.0 0.0 

ihracat Reeskont Kredileri 0.0 0.2 0.2 
- Tarımsal 0.3 2.2 1 8 

- Tarım Kredi Kooperatifleri 0.3 0.6 04 
- Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri 00 0.0 0.0 
- Diğer Tarımsal Krediler 0.0 1.6 1.4 

- Orta Vadeli Sınai Kredileri (Bankalar) 19 15 1.1 
- Tahvil Üzerine Avans 0.1 0.0 00 

- Kamu İktisadi Kurumlarından Alacaklar 0.0 0.1 0.0 

- DİĞER KREDİLER 0.0 0.0 0.0 

- Takas İşlem Açıkları 0.0 00 0.0 
- Vesaik Mukabili Krediler 0.0 0.0 0.0 

- Dlğor Krediler 0.0 0.0 0.0 

-KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 0.6 0.6 1.3 

- İHRACAT AVANS VE REESKONTLARI 0.0 0.0 0.7 

özel İhracat Kredileri (Eximbank) 0.0 0.0 0 7 
- Eximbank Kredi. Dış Ticaret Sermaye Şir. 0.0 0.0 0.0 
- İhracat Reeskont Kredileri 0.0 0.0 0.0 

- DİĞER TİCARİ KREDİLER, KYB 0.0 0.0 0.0 

- ORTA VADELİ KREDİLER. KYB 0.6 06 0.6 

- BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR 0.2 0.1 0.1 
- Tasarrufları Koruma Fonu Avansı 02 0.1 0.1 

TOPLAM iM .207 16.3 

YÜZDE 
198» 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997/Mart 

6.9 5.5 13.4 16.5 23.2 

. _ ..... 

16.1 12.9 12.4 14.2 
52 4 5 13.4 16.5 23.2 16.1 12 9 12 4 14.2 
0.7 J.O 0.0 0.0 00 0.0   0 0  oc 0 0 

1.1 1.4 4.8 6.2 4 1 3.4 0.1 0.1 0.1 

09 00 4.4 59 4.0 33 0.0 00 0.0 

00 1 1 0.0 00 00 0.0 00 00 00 

0.3 0 3 0.3 03 0.1 0.1 0 1 01 0.1 
0 0 0.0 0.0 00 0.0  0.0 0 0 00 0 0 

7.5 6.9 4.4 4 6 5.8 1.6 0.8 0.3 0.2 

6.2 4.8 3.9 4.2 5.5 16 0.8 0.3 0.2 

6.2 4.8 3.9 4.2 5.5 1.6 08 0.3 0.2 

3.3 4 0 3.5 4.1 5.5 16 0.8 0.3 0.2 
0.2 0.0 00 0.0 00 00 0.0 00 0.0 
00 00 0.0 00 00 00 0.0 0.0 0.0 
00 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
00 1.5 1.2 3.0 38 1.5 0.8 0.2 0.2 
0.0 1.4 1.2 3.0 3.8 1.5 0.8 0? 0.2 
0.0 0.0 0 1 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
2.4 1 5 09 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 0 5 0.3 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.8 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.7 09 1.3 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 
0.0 0 9 1.3 08 08 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.7 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 0.0 
1.9 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.3 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
00 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 0.0 
1.6 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 
1.0 0.8 04 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 o.c 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 1.1 0.6 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.7 0.6 03 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14.6 12.8 22.6 27.3 33.1 21.2 13.8 12.7 14.6 



EK 2 : TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILINA KADAR) 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIK ORANI (%! 
VADESİZ - 1 AY -1 YIL VÂDESİ 1 

KARAR VEYA TEBLİĞ NO. 1 AY VADELİ VADELİ YILDAN UZUN TARİH 

2243 SAYILI KANUN (1) 
2806 SAYILI KANUN (2) 

20 
30 

20 
20 

10 
10 

1933 
1935 

VADESİZ VADELİ 

7129 SAYILI KANUN (3) 
BKTK 103 SAYILI KARAR 
BKTK 139 SAYILI KARAR 
BKTK 157 SAYILI KARAR 

20-45 
20 
20 
20 

10-35 
20 
10 
20 

1960 
1961 
1964 
1965 

(1) Bankalar anılan karşılıkları kasalarında tutmakla yükümlüdürler 
1934 Yılında bu maddeye 2457 sayılı Kanun ile, bankalar kasalarında nakden bulundurmaya 
yükümlü oldukları karşılık ihtiyatın en çok yüzde 50'sini Maliye Bakanlığının onayını almak şartı ile 
faiz getiren kıymetlere tahvil etmeye muhtardırlar fıkrası eklenmiştir. 
(2) 2457 sayılı kanunla eklenen fıkra kaldırılmıştır. 
(3) Karşılıkların Merkez Bankasına yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. Oranlar Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesince (BKTK) belirlenmektedir. Vadesiz mevduat ve 1 ay vadeli mevduat vadesiz 
mevduat, 1 aydan uzun vadeli mevduat ise vadeli mevduat olarak kabul edilmiştir. Belirtilen 
rakamların küçük olanı alt sınır, büyük olanı üst sınır oranını göstermektedir. Karşılıkların en fazla 
yüzde 20'sinin Ziraat Bankasına tarım finansmanına tahsis edilebilmesi hükmü konulmuştur 

1211 SAYILI KANUN İLE KARŞILIK ORANLARI MERKEZ BANKASI TARAFINDAN BELİRLENMEYE BAŞLAMIŞTIR 

Resmi Gazete 
VADESİZ VADELİ Yayım Tarihi 

25 20 Eylül 1972 
(1) 30 25 Eylül 1973 
(21(3) 35 30 Eylül 1977 
(4) 25 25 Aralık 1982 
(5) 21 21 Mart 1985 
(6) 20 20 Haziran 1985 

(7) 19 19 Ekim 1985 
(8) 18 18 Şubat 1986 
O) 
(10) 

15 
10 

15 
10 

Mart 1986 
Temmuz 1987 

12 12 Eylül 1987 
14 14 Aralık 1987 
16 16 Şubat 1988 
16 5 16 5 Haziran 1988 
17 17 Ağustos 1988 

(11) 14 14 Eylül 1988 
25 14 Ekim 1988 

(12) (13) 25-20 14 - 10 Mayıs 1989 
(12) (14) 20 10 Kasım 1989 
(15) 19.9 9.9 Mayıs 1990 

19 7 9.7 Haziran 1990 
19 4 9 4 Temmuz 1990 
19.2 9.2 Ağustos 1990 
19 9 Eylül 1990 

(16)  _   Haziran 1990 
(17) 18.5 8.75 Aralık 1990 

18 8.5 Şubat 1991 
17.5 8.25 Mart 1991 

(18)  17 8 Temmuz 1991 
16.5 7.75 Ağustos 1991 
16 7.5 Eylül 1991 
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TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ DİPNOTLAR (1994’E 
KADAR OLAN DÖNEM) 

(1) 1973 yılı içinde, genel teşvik tablosunda yer alan sektörlere, orta vadeli kredi 
olarak tahsis edilecek mevduatlara yüzde 20 olarak belirlenen karşılık oranı, 1974 yılında 
yüzde 5'e indirilmiştir. 

1975 yılı içinde, bankalar tarafından plan ve programlarda veya teşvik 
kanunlarında belirtilen sektörlere tahsis edilen vadeli veya vadesiz mevduatlar, munzam 
karşılıktan muaf tutulmuştur. 

1976 yılı içinde, bankaların, vadeli ve vadesiz mevduat kaynağından, tahvil 
alımlannda kullanılarak tahviller cüzdanında meydana getirecekleri artışlara tahsis edilen 
mevduatın munzam karşılık oranı, yüzde 10'a indirilmiştir. 

(2) 1 yıla kadar olan mevduatlar vadesiz, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar vadeli olarak 
alınmıştır. 5 Milyon Dolann üzerinde ve vadesi iki yıldan uzun olan dövize çevrilebilir 
mevduat (DÇM), munzam karşılıktan muaf tutulmuştur. T. Emlak Kredi Bankası 
tarafından konut kredilerine kullandırılacak mevduatın karşılık oram yüzde 10'a 
indirilmiştir. 

1978 yılı içinde, bankalar mevduatlarında meydana gelecek artışların yüzde 
10'unu özel devlet iç istikraz tahvillerine yatırdıkları takdirde, munzam karşılık oranlan 
aynı oranda azalacaktır. Aynca, teşvik tablolannda yer alacak sektörlere kullandınlacak 
orta ve uzun vadeli yatırım ve bu yatırımlarla ilgili işletme kredilerine tahsis edilecek 
mevduat, munzam karşılıktan muaf tutulmuştur. Gerice yörelere kullandınlacak kısa 
vadeli tarımsal kredilere aynian mevduat için karşılık oranı yüzde 20, küçük sanayici, 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine aynlan mevduat için karşılık oranı yüzde 
20 olarak belirlenmiştir. DÇM hesapları karşılık kapsamına alınmıştır 

(3) 1 Mayıs 1979 tarih ve 7/17359 sayılı Karar ile orta vadeli işletme ve ihracat 
kredileri için kullanılacak mevduatlar için karşılık oranı, yüzde 10 olarak belirlenmiştir. 

Genel Teşvik Tablosunun imalat bölümünde yer alan Gıda-İçki-Tütün dışındaki 
mamullerin ihracatına, T. Emlak Kredi Bankası tarafından konut kredilerine ve teşvik 
tablolarında yer alacak sektörlere kullandınlacak orta ve uzun vadeli yatınm ve bu 
yatınmlaria ilgili işletme kredilerine tahsis edilecek mevduat için karşılık oranı yüzde 5 
olarak belirlenmiştir. 

Gence yöreic; e kullandınlacak kısa vadeli tanmsal kredilere aynlan mevduat için 
karşılık oranı yüzde 0, küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine 
ayrılan mevduat için karşılık oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. 

23 Şubat 1980 tarihinde faiz oranlan ile ilgili yapılan düzenlemeyle, mevduat 
munzam karşıhklanna ödenen faiz oranı vadesiz mevduatta yıllık yüzde 5, 1 yıl ve daha 
uzun vadeli mevduatta yıllık yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Yıl içinde yapılan ikinci 
düzenleme ile vadesiz ve 6 aya kadar mevduata ilişkin karşılıklara yıllık yüzde 10, 6 
aydan uzun vadeli mevduata ilişkin karşılıklara yıllık yüzde 16 faiz uygulanması hükme 
bağlanmıştır. 

1981 yılı içinde, vadesiz hesapların tanımı önce vadesiz ve 6 aya kadar vadeli 
mevduat olarak değiştirilmiş, daha sonra 6 aylık sınır üç aya indirilmiştir, karşılık oranlan 
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değiştirilmemiştir. Munzam karşılıklara ödenen faiz, vadesiz mevduatta yüzde 20, vadeli 
mevduatta yüzde 26 olarak belirlenmiştir. 

1 Haziran 1982'de, vadesiz hesaplar, vadesiz ve 1 aydan kısa vadeli mevduatlar 
olmak üzere değiştirilmiştir. Munzam karşılık oranları değiştirilmemiştir. Ancak 
mevduatların, Genel Teşvik Tablosunda yer alan sektörlere kullandırılacak, 2 yılı 
ödemesiz dönemli, orta ve uzun vadeli teşvik belgeli kredilere kullandırılan kısmı ıçm 
yüzde 25, yatırım mallan imalatçı kredileri ile kalkınmada öncelikli yörelerde Genel 
Teşvik Tablosunda yer alan sektörlere kullandırılacak her türlü orta ve uzun vade!» 
yatırım ve bu yatınmlarla iigili işletme kredilerinde yüzde jÛ, T. Emlak Kredi 
Bankası’nca konut kredisi olarak kullandmian mevduatta yüzde 25, bankalarca 
kullandırılan tanmsal krediler ile T. Halk Bankası’nca kullanciınlan küçük sanayici, 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine ayrılan mevduatta yüzde 12.5, sınai 
mamul ihracına yönelik ihracat kredilerinde, Genel Teşvik Tablosunun imalat bölümünde 
yer alan Gıda-İçki-Tütün dışındaki mamullerin ihracatı için yüzde 25 ve orta vadeii 
işletme kredileri ve diğer ihracat kredilerinde kullanılan mevduatların karşılık oram yüzde 
20 oranında indirilmektedir. Mevduat munzam karşılıklarına verilecek faiz oranları 
vadesiz mevduatta aylık yüzde 1.0, vadeli mevduatta aylık yüzde i.5 olarak 
belirlenmiştir. 

8/4745 sayılı mevduat munzam karşılıkları hakkında karara ilişkin 1 nolu 
Tebliğle, bankalarca, vadeli mevduat faiz oranlan üzennden, bir yıllık sürede 100 liralık 
mevduata gelir vergisi kesintisi yapılmaksızın bileşik faiz uygulaması sonucu hesap 
edilecek faiz tutanna göre munzam karşılık tesisi öngörülmüştür. Buna göre; 56.25 liraya 
kadar mevduat munzam karşılık oranı yüzde 30, 56.25-61.25 arası yüzde 32, 61.25-
66.25 arası yüzde 35 ve 66.25 'ten yukan yüzde 40 olarak belirlenmiştir. 

(4) 29 Aralık 1982 tarih ve 8/5865 sayılı karar ile, munzam karşılık oranlan yüzde 
25'e düşürülürken, karşılık uygulamasında vadeli vadesiz mevduat aynmı kaldırılmıştır. 
Mevduat munzam karşılıklanna aylık yüzde 1.5 oranında faiz ödenmesi, yapılacak 
hesaplama sonucunda karşılık borcu çıkan bankaların bu borcu TCMB’ve 4 yıl içinde 
ödemesi, alacağı çıkan bankalara ise borcun 4 yıl içinde mahsuplaşarak tasfiye edilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

19 Aralık 1983 tarihinde munzam karşılıklarda tercihli mevduat karşılıkları 
oranları değiştirilmiş ve Kalkınma Planları Yıllık Programları eki Genel Teşvik 
Tablosunda yer alan sektörlere kullandınlacak orta ve uzun vadeli (2 yıl ve fazlası) teşvik 
belgeli yatınm kredilerine tekabül eden mevduat için karşılık oranı yüzde 15, ihracat 
kredilerine tekabül eden mevduat için yüzde 20 olarak öngörülmüştür. Mevduat munzam 
karşılıkları için ödenen faiz oranları 12 Aralık 1982 tarihli kararname ile tespit edilen 
faiz oranlarına tabi mevduat için tesis edilen karşılıklara aylık, vadesiz karşılıklar için 
yüzde 0.5, vadeli resmi ve ticari karşılıklar için yüzde 0, ihbarlı ve diğer vadeli karşıklar 
için yüzde 2.25 oranında faiz uygulanırken, 16 Aralık 1983 tarihli kararname ile tespit 
edilen faiz oranlarına tabi mevduat için karşılıklara sırasıyla aylık, 0.5, 3.3 ve 3.3 faiz 
uygulanacaktır. 

(5) 20 Mart 1985 tarih ve 85/1 sayılı tebliğ ile, döviz tevdiat hesapları ile dövize 
çevrilebilir TL mevduat hesaplan karşılıktan muaf tutulmuştur. Munzam karşılık faiz 
oranı, vade aynmı yapmaksızın haftalık yüzde 0.5'tir. Yapılan düzenleme ile alacaklı 
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çıkan bankaların alacakları ileride oluşacak artışlara mahsup edilirken, karşılık borcu 
çıkan bankaların bu borç tutarlarından tercihli karşılık oranlan ile yüzde 21 karşılık oranı 
arasındaki farka tekabül eden karşılıklar çıkarılır Çıkanlan borç tutan cezai faize tabi 
tutulmaksızın TCMB'ce belirlenecek ödeme planına göre tasfiye edilir. Mevduat munzam 
karşılığı tesisinde haftalık uygulamaya geçilmiştir. 

(6) Mevduat munzam karşılıklanna uygulanacak faiz oranı vade aynmı yapmaksızın 
29 Haziran 1985 tarihinde haftalık yüzde 0.4375 olarak belirlenmiş, 1 Ağustos 1985 
tarihinde yüzde 0.35’e, 23 Ağustos 1985 tarihinde yüzde 0.3125’e indirilmiştir. 

(7) 2 Ekim 1985 tarihinde yapılan değişiklikle karşılık oranlan düşürülürken, 
karşılıklara ödenen faiz oranı vade ayrımı yapmaksızın yüzde 0.2083 olarak belirlenmiş, 
31 Ekiml985 tarihinde karşılıklara ödenen faiz oranı haftalık yüzde 0.1042’ye 
düşürülmüştür. 

(8) 28 Aralık 1985 tarihinde yapılan değişiklikle karşılık oranlannm aşamalı olarak 
Eylül 1986'da yüzde 15'e düşürülmesi öngörülmüştür. Karşılık oranı 1 Şubat 1986'dan 
itibaren yüzde 18, 29 Mart 1986'dan itibaren yüzde 17, 31 Mayıs 1986'dan itibaren yüzde 
16. 27 Eylül .1986 tarihinde yüzde 15 olacaktır. Karşılıklara faiz ödemesi uygulamasına 
son verilmiştir. 

(9) 28 Aralık 1985'de yayımlanan Tebliğde aşamalı olarak indirilerek Eylül 1986'da 
yüzde 15 olmasına karar verilen munzam karşılık oranı, 1 Mart 1986 tarihinde yapılan 
değişiklikle yüzde 15'e indirilmiştir. İndirim nedeniyle alacaklı çıkan bankaların bu 
alacaklarının iade edilmeyerek muaccel borçlarına mahsup edilmesi, bakiyesi ileride 
mahsuplaşılarak tasfiye olunması veya, bankaların bakiye alacak tutarını, esas ve şartlan 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenecek DİBS'lere yatırabilmesi 
hükme bağlanmıştır. 

(10-11) 1 Temmuz 1987 ve 12 Eylül 1988 tarihinde yapılan değişikliklerle karşılık oranı 
düşürülmüş, yapılan indirim nedeniyle karşılık alacağı çıkan bankaların öncelikle 
TCMB’ye olan borçlan mahsup edilmesi ve kalan alacak tutarlarının ise DİBS alımında 
kullanılması veya ilerde doğabilecek karşılık artışlarına mahsup edilmesi hükme 
bağlanmıştır. 

(12) 14 Nisan 1989 tarihindeki mevduat seviyesinin altındaki eksiliş ve artışlarda 
yüzde 25 ve yüzde 14, bahse konu seviyenin üstündeki artış ve eksilişlerde ise vadesiz ve 
3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 20 , 3 aydan 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 10 
uygulanacaktır. 

(13) 89/1 ve 89/2 sayılı Tebliğler ile değişken faizli 2, 3, 4, 5 yıl vadeli mevduat için 
karşılık oranlan sırasıyla yüzde 8, 6, 4, 2, 90/1 sayılı tebliğ ile de 2 ve 3 yıl vadeli 
değişken faizli mevduat için karşılık oranı yüzde 6, 4 ve 5 yıl vadeli değişken faizli 
mevduat için ise yüzde 2 olarak belirlenmiştir. 

191 



(14) Karşılık oranlan vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20, 3 aydan 1 yıla kadar 
vadeli mevduatta yüzde 10 ve 2, 3, 4 ve 5 yıl vadeli değişken faizli mevduatta sırasıyla 
yüzde 8, 6, 4 ve 2’dir. Geçici madde ile; 14 Nisan 1989 tarihli munzam karşılık 
cetvelinde vade grupları itibariyle sabit kabul edilen mevduattan vadesiz mevduata yüzde 
25, vadeli mevduata yüzde 14 olarak uygulanmakta olan karşılık oranları, 3 Kasım 1989 
tarihli cetvelde; vadesiz mevduatta yüzde 23, 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20, 3 aydan 1 
yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 13.25 olarak uygulanacaktır. Bu tarihten sonra 
düzenlenecek cetvellerde yukarıda belirtilen 1 ay vadeli mevduata yüzde 20 karşılık oranı 
uygulamasına devam edilecek, vadeli mevduat karşılık oranı her hafta 0.25 puan 
azaltılarak 2 Şubat 1990’dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacaktır. Vadesiz 
mevduattaki yüzde 23 oranı da 9 Şubat 1990'dan itibaren her hafta yüzde 0.25 puan 
azaltılarak 27 Nisan 1990'da yüzde 20'ye düşürülecektir. Yapılacak indirimler sonucu 
karşılık alacağı çıkan bankaların borçları düşüldükten sonra kalan iade edilecektir. 

(15) Bankalarca düzenlenecek 4 Mayıs 1990 - 7 Eylül 1990 tarihli mevduat munzam 
karşılık cetvellerinde değişken faizli mevduat dışındaki karşılığa tabi mevduata 
uygulanan karşılık oranlan aşamalı olarak indirilmek suretiyle 7 Eylül 1990 tarihinde 
vadesiz ve 1 ay vadeli mevduat için yüzde 19, 3 aydan 1 yıla kadar vadeli mevduat için 
yüzde 9 olarak uygulanacaktır. Yapılacak indirimler sonucu karşılık alacağı çıkan 
bankaların borçlan düşüldükten sonra kalan iade edilecektir. 

(16) Mevduat munzam karşılığına tabi mevduat tanımı genişletilerek, karşılığa tabi 
olan mevduat, toplamdan yurtiçi bankalar mevduatının düşülmesinden sonra kalan 
mevduat, şeklinde düzenlenmiştir. 

(17) Bankalarca düzenlenecek 4 Ocak 1991 - 1 Mart 1991 tarihli mevduat munzam 
karşılık cetvellennde yer alan karşılığa tabi mevduatlara uygulanan karşılık oranları, 
aşamalı olarak vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 18.5’ten yüzde 17.5’e, 3 aydan 1 
yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e indirilecektir. Ayrıca 2ve 3 yıl 
vadeli mevduatlar için kaşılık oranı yüzde 6, 4 ve 5 yıl vadeli mevduatlar için karşılık 
oranı yüzde 2 olarak belirlenmiştir. Yapılacak indirimler sonucu karşılık alacağı çıkan 
bankaların borçlan düşüldükten sonra kalan iade edilecektir. 

(18) Tebliğin geçici maddesi uyarınca mevduat munzam karşılık oranları aşamalı 
olarak, vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 17’den Eylül ayında yüzde 16'ya, 3 aydan 
1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 8’den yüzde 7.5’e indirilecektir. 

NOT: Yürürlükten kaldınldığı 22 Temmuz 1983 tarihine kadar 7129 sayılı Bankalar 
Kanunun Tasarruf Mevduatı Kabul sınırlanna ilişkin 28 inci maddesi son paragrafı 
gereğince bankalar; öngörülen sınırlar üzerinde tasarruf mevduatı kabul ettikleri takdirde 
en yüksek mevduat munzam karşılık oranının yüzde 50 fazlası üzerinden karşılık 
yatırmakla yükümlü kılınmışlardır. 
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SON DURUM : TCMB KANUNUNDA KANUNİ KARŞILIKLAR 

Madde 40 / II - a) Bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi 
disponibilitenin nitelik ve oranı gerektiğinde Bankaca tespit edilir. 

Bankalar umumi disponibiliteden başka, Banka nezdinde açılacak hususi bir 
bloke hesapta nakden munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 

Munzam karşılıklara gerekli görülmesi halinde uygulanacak faiz oranlan ile bu 
karşılıklara ilişkin diğer esas ve şartlar Bankaca belirlenir. 

Bankalar, Bankaca tespit edilecek esaslara göre düzenleyecekleri cetvellere 
göre mevduatlarında meydana gelen artışa tekabül eden karşılıklan yine Bankaca 
belirlenecek süreler içinde Bankadaki hususi hesaba yatırmak zorundadırlar. 

Banka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın talebi halinde, 
mevduat cetvellerinin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşılığı iade 
eder. Banka olağanüstü mevduat çekilişi hallerinin neler olduğunu ve karşılık iade 
esaslarını belirler. 

Munzam karşılıklar, hiçbir maksat ve mevzuun finansmanı için kullanılamaz. 

Banka, munzam karşılık oranlarını müddetinde tesis etmeyen veya noksan 
tespit eden bankalara eksik kısım üzerinden tespit edeceği bir nispette, disponibilite 
oranını eksik tesis eden bankalara da eksik tesis olunan disponibl değer üzerinden, bu 
hususta belirleyeceği esas ve şartlara göre cezai faiz tahakkuk ettirir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince tahakkuk ettirilen cezai faiz alacaklarının tahsilinde 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Tahsil edilen cezai faizler, Başbakanlıça belirlenecek oranlarda, Banka 
nezdindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Faiz Farkı İadesi Fonuna gelir kaydedilir. 
Bu maddede belirlenen düzenlemeler Bankanın yayımlayacağı tebliğlerle yürürlüğe girer. 

193 



TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILI ve SONRASI) 

RESMİ 

GAZETE 

TARİH ve 
NO SU 

TEBLİĞ 

SAYI 

NO 

TÜRK LİRASI MEVDUATI 

SABİT MEVDUAT 

ARTAN MEVDUAT 

VADESİZ 3 AY / 

1 AY VADELİ 1 YIL VADELİ 

2/3 YIL 

VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

4/5 YIL 

VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

2/3 YIL 

VADESİZ/ VADELİ 

VADELİ DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

4/5 YIL 

VADELİ 
DEĞİŞKEN 

FAİZLİ 
28 1.94/21832 (1) 94/1 0 0 0 0 
10.2.94/21845 (2) 94/2 16 7.5 6 2 
5 4 94 / 21896 (3) 94/3 16 75 6 2 8 0 0 
12 8 94 / 22019(4) 94/4 16 7.5 6 2 8 8 8 
27 1 95 / 22184 (5) 95/1 17 85 7 3 9 9 9 
22.7 96 / 22704 (6) 96/1 8 8 8 8 8 8 8 

(1) Tebliğ ile mevduat munzam karşılıkları sıfırlanmıştır Bu tebliğin 25 Mart 1994 
tarihli munzam karşılık cetvelinden itibaren uygulanması öngörülmüştür Tebliğ daha sonra 
yapılan düzenlemelerle uygulanmamıştır 

(2) 28 Ocak 1994 tarihinde mevduat hesaplarına munzam karşılık uygulamasını 
kaldıran önceki düzenleme (Tebliğ 94/1) kaldırılarak yeniden mev duat munzam karşılıkları 
tesis edilmiş, Tebliğin 28 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerli olacağı hükme 
bağlanmıştır 

(3) 31 Mart 1994 tarihi itibariyle mevcut TL mevduatlardan bankalararası mevduat 
düşülüp, kalan mevduata sabit mevduat oranlan, 31 Man 1994 tarihli cetvelden 
başlamak üzere mevduatta meydana gelen artışlar için anan mevduat oranlan uygulanır 
Mevduat anışlan için değişken faizli mev duatta karşılık oranı sıfir olarak uygulacaktır 

(4) Önceki tebliğde 2, 3, 4 ve 5 yıl vadeli değişken faizli mevduatın anan kısmına 
uygulanan karşılık oranlan ile diğer mevduat karşılık oranlan arasındaki fark kaldınimıştır 

(5) 3 Şubat 1995 tarihli cetvelden itibaren TCMB nezdinde tesis edilen ilave 1 
puanlık karşılıklara, ilgili haftalan takıp eden ilk yalın sonundan başlamak üzere her hatta 
itibariyle yıllık yüzde 37 oranında faiz tahakkuk ettınlmeve başlanmıştır Bankalar bu 
tebliğle getınlen ilave 1 puanlık artışın yüzde 50'lik bolumunu 3 Şubat ve 10 Şubat 1995 
tarihli cetveller ile kalan yüzde 50’lik bolumu ise 17 Şubat 1995 tanhli cetvelden itibaren 
gerçekleştireceklerdir. 

(6) Karşılıklara faiz uygulaması kaldırılmış ve 95/1 sayılı Tebliğ esaslanna gore 
TCMB nezdinde tesis edilen ilave 1 puanlık karşılıklar için tahakkuk ettınlen faizler ile bu 
Tebliğ'de yer alan oranlann uygulanması dolayısıyla karşılık alacağı doğan bankaların 
alacakları öncelikle borçlarına mahsup edilmesi, bakiyesinin ise 52 haftada eşit taksitler 
halinde iade edilmesi hükme bağlanmıştır Borçlu duruma düşen bankalardan bu borçlan da 
aynı yöntemle tahsil edilecektir Serbest bölgelerde faalivet gösteren bankalar da kivi 
bankacılığı hariç olmak üzere karşılık kapsamına alınmıştır. 
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MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
MEVDUAT MEVDUAT MERKEZ MUNZAM 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI BANKALARI BANKALARI FİİLİ KARŞILIK ORANI BANKASI KAR Ş./ 
MEVDUAT HESAPLARI *(1) KREDİLERİ DİBS STOKU (2)/(1) (3) / (1) BİLANÇO TCMB BL. 

i YIlLAR TL DÖVİZ TOF'i-AM TL DÖVİZ TOPLAM (2) (3) TL DÖVİZ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ BÜYKL. 
(MİLYAR TL) (MİLYAR TL) MİLYAR TL) (MİLYAR TL) (MİLYAR TL) (MİLYAR TL) (MİLYAR TL) (MİLYAR TL) (%) (%) <%) _ (MİLYAR TL) (%L 

1970 5.6 5.6 36 2 i 362 36 9 101.9 0.0 15.4 154 326 17.2 
71 8.3 8.3 48 3 48 3 43 6 90.3 0.0 17.1 17.1 38.8 21.3 
72 13.3 13.3 62.6 62.6 57 8 1.9 92.3 3.0 21.3 21.3 546 24.4 
73 176 17.6 800 80 0 77.3 2.5 96.6 3.1 22.0 22.0 69.8 25.2 
74 21.2 21.2 98 4 984 100.5 3.0 102.2 3.0 21.6 21.6 87.3 24 3 
75 29.7 29 7 130.4 130.4 144.1 5.9 110.5 4.5 22.8 22.8 121.9 24 4 
76 36.2 362 1584 158.4 191.2 4.3 120.7 2.7 22.8 22.8 193.3 18.7 
77 52.7 52.7 205 8 205.8 238.3 15.8 1158 7.7 25.6 25.6 289 6 18.2 
78 70.0 70.0 2690 2690 296.3 22.1 110.2 8.2 26.0 26.0 460.7 15.2 
79 99.6 99.6 432.3 432.3 446:2 28.9 103.2 6.7 23.0 23.0 696.3 143 
80 138.5 138.5 745.4 7454 789.5 64.0 105.9 8.6 18.6 18.6 1,386.7 10.0 
81 237.8 237.8 1,509.5 1,509.5 1,318.1 104.0 87.3 6.9 15.8 15.8 2,094.7 11.4 
82 402.4 402 4 2.357 5 2,357.5 1,799.5 183.0 76.3 7.8 17.1 17.1 2,701 9 14.9 
83 561.9 561.9 3,083.1 3,083.1 2,4084 195.8 78.1 6.4 18.2 18.2 3,902.2 14.4 
84 997.5 997.5 4,980.8 522.2 5,503.0 3,131.1 664.3 56.9 12.1 20.0 18.1 5,954.7 168 
85 1,338.4 1,338.4 7.998 9 1,183.0 9,181.9 5,551.3 1,460.2 60.5 15.9 16.7 14.6 8,763.5 15.3 
86 1,469.8 441.5 1,911.3 11,531.9 2,719.7 14,251.6 10,042.2 2,139.8 70.5 15.0 12.7 16.2 13.4 13,007.0 14.7 
87 1,577.8 1,007.3 2,585.1 16,439.1 5,550.4 21,989.5 16,023.8 3,908.5 72.9 17.8 9.6 18.1 11.8 21,293 3 12.1 
88 3,747.9 1,806.2 5,554.1 25,567.5 9,411.7 34,979.2 22,769.2 6,690.0 65.1 19.1 14.7 19.2 15.9 38,124.5 14.6 
89 6,047.0 2,736.0 8,783.0 43,9384 14,036.7 57,975.1 36,521.6 11,972.0 63.0 20.7 13.8 19.5 15.1 49,550 0 17.7 
90 7,322.9 3,691.0 11,013.9 65,807.8 21,773.4 87,581.2 65,198.3 15,839.0 74.4 18.1 11.1 17.0 12.6 64,936.0 17.0 
91 11,227.2 5,624.1 16,851.3 106,194.4 51,979.8 158,174.2 101,451.8 31,304.0 64.1 19.8 10.6 10.8 10.7 101,734.4 166 
92 19,064.7 11,711.0 30,775.7 172,316.4 106,277.0 278,5934 185,418.6 52,826.0 66.6 19.0 11.1 11.0 11.0 187,976.6 16.4 
93 30,341.3 21,137.4 51,478.7 251,1083 197,364.7 448,473.0 342,182.0 98,652.0 76.3 22.0 12.1 10.7 11.5 304,046.6 16.9 
94 57,509.2 65,033.3 122,542 5 563,520.4 598,477.8 1,161,998.2 575,106.9 186,608.0 495 16.1 10.2 10.9 10.5 757,5839 16.2 
95 106,549.3 144,324.1 250,873.4 1.117.903 6 1,253,289.7 2,371,193.3 1,342,331.7 331,965.0 56.6 14.0 9.5 11.5 10.6 1,486,927.5 16.9 
96 175,512.1 275,363.7 450,875.8 2,800,418.6 2,627,628.8 5,428,047.4 3,099,177.1 1,105,053.8 57.1 20.4 6.3 10.5 8.3 2,997,996.2 150 

97/3 208,760.7 328,210.9 536,971.6 3,106,5999 3,070,948.2 6,177,548.1 3,672,750.0 1,276,275.8 59.5 20.7 6.7 10.7 8.7 3,321,741.5 16.2 
* Bankalararası mevduat hariç 
Kaynak: TCMB Yıllık Raporları, Üç Aylık Bültenleri. 



MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARININ MALİYET ETKİSİ 

Tarih 
Karşılık Oranları * Karşılı; ja Tabi Mevduatın Dağılımı(Yüzde) Faiz Oranları (Yüzde) 

Mevduatın 

Bankaya 
Ortalama 

Maliyeti 
(%) (A) *** 

Karşılıkların 
Mevduat 

Maliyetine 
Etkisi 

(%) (B)"" 

Artırım 

Etkisi 
B/A 

(%) 
Vadesiz Vadeli 

Vadesiz 
Vadeli 

Vadesiz 
Vadeli 

1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl 

1986 15.0 15.0 36.2 4.0 24 4 21.4 14.0 10.0 29.0 36.0 41.0 48.0 29.1 5.2 17.8 

1987 12.0 12.0 41.5 3.6 15.9 10.8 28 2 10.0 28.0 35.0 38.0 58.0 31.2 5.5 17.7 

1988 14.4 12.2 32.9 7.4 14.8 10.9 34.0 27.9 60.1 66.1 70.8 83.9 59.6 8.5 14 2 

1989 21.3 11.0 31.9 9.5 22 4 13.9 22.3 12.0 39.1 49.0 51.5 58.8 38 8 5.8 14.9 

1990 19.3 9.3 33.2 7.5 23.3 15.7 20.2 12.1 38.7 50.7 52.0 59.4 38.9 4.8 12.4 
1991 17.0 8.0 29.6 8 2 35.7 13.0 13.4 12.3 58.0 69.6 64.8 72.7 51.5 5.5 10.6 

1992 17.0 8.0 30.6 8.1 36.6 13.2 11.5 11.0 576 69.1 69.5 74.2 51.0 5.4 10.6 
1993 17.0 8.0 33.5 8.0 32 6 17.4 8.4 11.1 52.9 64.0 69.1 74.8 47.2 5.0 10.7 

1994" 11.1 7.8 25.0 13 4 37.8 18.0 5.8 5.1 61.8 77.3 81.1 95.6 58.9 5.4 9.1 
1995 10.1 8.9 19.0 17 8 33.1 244 5.6 13.5 83.7 83.9 84,4 92.3 71.0 5.8 8.2 

1996 8.0 8.0 22.7 15.5 33.4 24.9 3.5 19.3 76.1 79.7 84.6 93.8 67.1 5.8 8.6 

* Karşılık oranları yıl içinde değişmeler gösterdiği yıl içindeki oranların basit aritmetik ortalaması o yıla ait karşılık oranı olarak alınmıştır. 
** 1994-1995 yıllarına ait hesaplamalarda mevd sabitleştirilen kısmı ile artan kısmı dikkate alınmıştır. 
*** Mevduatın bankaya maliyet hesaplanmasında ağırlıklı ortalamalar alınmıştır. 
**** Karşılıkların bankaya maliyeti hesaplanırlkarşılıkların uygulandığı mevduat ayrımları dikkate alınmıştır. 



EK 3: DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIKLARININ GELİŞİMİ 

DÖVİZ 1 EVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILINA KADAR) 

DÖVİZ TEVDİAT KARŞILIK ORANLARI 
VADELİ VADESİZ YÜRÜRLÜK 

GENELGE ve TEBLİĞ NO GENEL ORAN DÖVİZ TL DÖVİZ TL TARİHİ 

TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / D (1) 20 Aralık 1984 
TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / K (2) 20 Aralık 1985 
TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / M (3) 20 Şubat 1986 
TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / S (4) 15 Ekim 1986 

TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / A-B (5) 20 Temmuz 1937 

TCMB - TPKKH 30 S.Karara lişkin Genelge -1 / A-L (6) 20 20 5 Ekim 1988 

TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / A (7) 20 20 5 Ağustos 1988 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / H 18 15 5 Ağustos 1990 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / J (8) 17 05 13 5.5 Ocak 1991 

TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / J ile 90/3 sayılı Tebliğ 15 1 12.5 6 Şubat 1991 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / J ile 90/3 sayılı Tebliğ 13.5 1.5 11.25 6.5 Mart 1991 

TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge -1 / N (9) 12 5 2 10.5 7 Temmuz 1991 

TCMB - TPKKH 32 S Karara lişkin Genelge 12 2.5 10 7.5 Ağustos 1991 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara lişkin Genelge 11.5 3 9 5 8 Eylül 1991 

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILI ve SONRASI) 

SABİT MEVDUAT ARTAN MEVDUAT YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİĞİ 
TARİH VADESİZ /1 AY VADELİ 1 AYDAN FAZLA VADELİ VADESİZ / VADELİ 

GENELGE ve TEBLİĞ NO TL YP TL YP TL YP 

TCMB - Mevduat Munzam Karşılıkları Hakkında 94/1 No.lu Tebliğ (10) 0 0 0 0 . _ Mart 1994 

TCMB - TPKKH 32 S.Karara ilişkin Gen. -1 / A-A ile 94/2 sayılı Tebliğ (11) 8 9.5 3 11.5 - - Ocak 1994 

TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Gen. -1 / A-B ile 94/3 sayılı Tebliğ (12) 8 9.5 3 11.5 - 10 Mart 1994 

TCMB - TPKKH 32 S Karara İlişkin Gen. -1 / A-G ile 95/1 sayılı Tebliğ (13) 10.5 8 3 12.5 - 13 Şubat 1995 
TCMB - Mevduat Munzam Karşılıkları Hakkında 96/1 No.lu Tebliğ (14) - 11 - 11 - 11 Temmuz 1996 



DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ 
DİPNOTLAR 

(1) Bankalar nezdlerinde açılan döviz tevdiat hesapları ile sağladıkları döviz 
kredilerinin bir kısmını döviz varlıkları arasında karşılık olarak bulunduracaklardır. 

(2) Bankalar yurtiçi - yurtdışı yerleşik özel ve tüzel kişilerce nezdlerinde açılacak 
bankalararası döviz mevduat hesapları hariç tüm döviz tevdiat hesapları karşılığında 
TCMB nezdinde döviz tevdiat munzam karşılığı tesis edeceklerdir. Karşılıklar hesap 
açılan döviz cinsi üzerinden olacaktır. Bankalar 31 Aralık 1985 tarihinden itibaren 6 ay 
içinde eşit taksitlerle karşılıkları tesis edecektir. Munzam karşılıklar haftalık bazda 
tesis edilirken, karşılıklara her ay TCMB tarafından ilan edilecek faiz oranlarından faiz 
tahakkuk ettirilecektir. 

(3) Karşılıklar, ABD Dolan, Batı Alman Markı, Hollanda Florini, İsviçre Frangı ve 
Fransız Frangı üzerinden açılan hesaplar için bu döviz cinsleri ile, bu dövizler 
dışındakiler için ABD Dolan üzerinden tesis edilecektir. 

(4) 31 Aralık 1985 tarihi itibariyle mevcut DTH’lar için 6 ay içinde tesis edilen 
karşılık oranı yüzde 20’dir. 

(5) Bankalar, Genelgenin yürürlük tarihinde mevcut DTH’lara göre oluşacak ek 
karşılık yükümlülüklerini engeç 6 ay içinde eşit taksitlerle tesis edeceklerdir. 

(6) Döviz tevdiat hesaplanna uygulanan munzam karşılık oranları vadeli vadesiz 
mevduat için ayn ayn olarak belirlenmiştir. Aynca vadesiz kısma TL karşılık 
uygulaması da getirilmiştir. 

(7) 1 ay ve daha kısa vadeli hesaplar vadesiz, 1 aydan uzun vadeliler, vadeli hesaplar 
olarak tanımlanmıştır. 

(8) Döviz tevdiat munzam karşılık oranı vadesiz ve 1 ay vadeliler için Ocak 1991 ’de 
yüzde 18.5, Şubat 1991’de yüzde 18.5, Mart 1991 ve sonrası yiizde 17.75 ve 1 aydan 
uzun vadeliler için Ocak 1991’de yüzde 17.5, Şubat 1991 ’de yüzde 16.0, Mart 1991 
ve sonrası yüzde 15.0’dir. DTHTar karşılığında TL olarak tesis edilen kısım, 
TCMB’nin mevduat munzam karşılıkları hakkında 29 Aralıkl990 tarih ve 90/3 sayılı 
Tebliği ile düzenlenmiştir. 22 Ocak 1991 tarihinde yayımlanan Tebliğle kıyı 
bankacılığı da dahil olmak üzere serbest bölgelerde faaliyette bulunan bankalar karşılık 
ve disponibilite yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. 

(9) TCMB’nin 3 Temmuz 1991 tarihli I-M sayılı Genelgesinde, döviz tevdiat 
munzam karşılık oranı vadesiz ve 1 ay vadeliler için 17.75 ve bir aydan uzun vadeliler 
yüzde 15.0 olarak belirlenmişken, 13 Temmuz 1991 tarihli I-N sayılı Genelge ile bir 
aydan uzun vadeliler için karşılık oranı yüzde 14.5 olarak değiştirilmiştir. 
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(10) Tebliğ ile mevduat munzam karşılıkları sıfırlanmıştır. Bu tebliğin 25 Mart 1994 
tarihli munzam karşılık cetvelinden itibaren uygulanması öngörülmüştür. Tebliğ 
uygulanmamıştır. 

(11)28 Ocak tarihinde döviz tevdiat hesaplarına munzam karşılık uygulamasını 
kaldıran önceki düzenlemeler (Genelge Î-Y ile Tebliğ 94/1) kaldırılarak yeniden 
munzam karşılık tesis edilmesi hükmü konulmuş, Tebliğin 28 Ocak 1994 tarihinden 
itibaren geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 

(12) 3 T Mart 1994 tarihi itibariyle mevcut yabancı para mevduatlardan bankalararası 
mevduat düşülüp, kalan mevduata sabit mevduat oranlan, 31 Mart 1994 tarihli 
cetvelden başlamak üzere mevduatta meydana gelen artışlar için artan mevduat 
oranlan uygulanır. 

(13) Bankalar, döviz tevdiat munzam karşılık oranlanna getirilen ilave 1 ve 3 puanlık 
artışlann yüzde 50’lik bölümünü 3 Şubat ve 10 Şubat 1995 tarihli cetveller ile, kalan 
yüzde 50’lik bölümü ise 17 Şubat 1995 tarihli cetvelden itibaren gerçekleştirirler. Altın 
depo hesaplan için yüzde 13 mevduat munzam karşılığı tesisi öngörülmüş, ancak kısa 
sürede kaldırılmıştır. Döviz tevdiat munzam karşılıklanna faiz ödemesi kaldınlmıştır. 

(14) Kıyı bankacılığı hariç olmak üzere serbest bölgelerde faaliyette bulunan bankalar 
da karşılık kapsamına alınmıştır. 
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EK 4: DİSPONİBİLİTE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ 
DİSPONİBİLİTE ORANLARI GELİŞİMİ (1994 YILINA KADAR OLAN DÖNEM) 
KARAR NO. TEBLİĞ NO DİSPONİBİLİTE ORANLARI (%) 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararı 
BK Kararı 
BK Kararı 
BK Kararı 
BK Kararı 

7/14687(1) 
8/4055 
8/5865 (2) 
8/5865 

YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİĞİ TARİH 

5 1959 
10 1965 

10 -12-15 28 2 1978 

1 

10 -12-15 
10 
10 

1 1 1982 

1 1 1983 
1 1 1983 

2 
1 

10 
10 

19 2 1983 
1 1 1984 

2 10 1 1 1984 
3 15 1 7 1984 
4 15(3) 1.1 1985 
5 15 29 5 1985 
6 15(4) 1.1 1986 
7 (5) 3* 12 ** 3 101986 
8 3* 12 ** 2021987 
9 5 + 23(6) ++ 3.7 1987 

10 5(7) + 23 ++ 18 9 1987 
11 5(8) + 23 ++ 11 12 1987 
12 (9) 5 + 27 ++ 4 2 1988 
14 5 + 30 ++ 7 101988 
16 (10) 5 + 35 ++ 1 3 1991 
17 (11) 5 + 35 ++ 7 2 1992 
18 (12) 5 + 35 ++ 19 6 1992 

TÜRK LİRASI YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI PARA 

RESMİ YABANCI PARA 
GAZETE TEBLİĞ TL MEVDUAT DİĞER TL MEVDUAT v« ALTIN 

TARİH ve SAYI YÜKÜMLÜLÜKLER POZİSYON DEPO HESABI 
NO SU NO ARTAN AÇIKLARI YABANCI PARA MEVDUAT 

SABİT MEVDUAT ARTAN MEVDUAT YÜKÜMLÜLÜKLER v« ALTIN DEPO HESABI 

SERBEST DİBS SERBEST DİBS SERBEST DİBS SERBEST DİBS 
TEVDİAT TEVDİAT TEVDİAT TEVDİAT 

28 1 94/21832 (13) 1 9 18 9 18 9 18 9 18 

2 2 94/21837 2 9 18 9 18 9 18 ' 9 18 

10 2 94/21845(14) 3 2 30 2 30 . 

. 

5 4 94 / 21896(15) 4 2 30 8 

22 8 94 / 21943 (16) 5 2 30 8 

21 7 94 /21997 (17) 6 2 30 8 ' 

-

6 8 94/22013 7 2 30 8 . 

5 1 95/22162 (18) 1 2 30 3 9 3 3 3 

27.1 95 / 22184 (19) 2 2 30 3 9 3 3 3 
28 3 96 / 22594 (20) 6 2 30 3 9 3 9 3 3 

22 7 96/22704 {21) 96/1 6 . 6 8 6 8 3 

JKÜMLÜLÜKLER 
DİĞER YP 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

DİĞER ARTAN 
YP YÜKÜMLÜLÜKLER 

SERBEST DİBS 
tevdiat 

9 18 
9 18 

9 

9 
9 
9 
12 3 
12 3 
12 3 
11 3 

YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİĞİ 
TARİH 

28 1 94 
2 2 94 

28 1 94 
5 04 94 
21 4 94 

21 7 94 
28 394 
31 1.95 
31 1 95 

1 4 96 
22 7 96 



DİSPONİBİLİTE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİPNOTLAR 

(D 1978 yılında yapılan düzenleme ile farklılaşan disponibilite uygulamasına 
geçilmiştir Buna göre 2 milyar TL’ye kadar mevduat toplamı için yüzdelO, 2-5 
milyar TL arası mevduat için yüzde 12 ve 5 milyar TL’den fazla mevduat için 
disponibilite oranı yüzde 15 olarak uygulanacaktır. 1978-1983 yıllan arasında yapılan 
çeşitli düzenlemelerle, bu limitlerin yanısıra disponibilite kapsamı, yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezai faiz oranları değiştirilmiştir. 
Disponibilite hesaplaması avlık olarak yapılmaktadır. 

(2) Disponibilite uygulamasında tek orana geçilmiş, taahhütler, disponibl değerlerin 
kapsamı ve uygulama esaslarının Maliye Bakanlığının muvafakati alınarak TCMB 
tarafından tebliğlerle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede TCMB’nin 
konu ile ilgili 31 Aralık 1982 tarih ve 1 no.lu Tebliği ile taahhütler, disponibl değerlerin 
kapsamı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Disponibl değerler arasında yer alacak olan 
Hazine Bonolarının tutarının, tesis edilmesi gereken disponibl değer toplamının yüzde 
50’sinden fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. 1984 yılına kadar kapsam ve disponibl 
değerlerle ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

(3) Geçici madde gereğince, bankaların 1984 yılı içerisinde gerçekleştireceği 
disponibilite yıllık ortalaması yüzde 12.5 olacaktır. 
(4) 1 Mart 1986 tarihinde yayımlanan Tebliğle disponibl değerler ve oram ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Geçici maddelerle, bankaların 1984 ve 1985 yılları içerisinde 
gerçekleştirecekleri disponibilitenin 24 aylık ortalamasının yüzde 12.5 olması ve 
bankaların halen portföylerinde bulundurdukları nama yazılı 1983/1 tertip tahvillerden 
vadesine 1 yıldan fazla kalanların, vadelerine 1 yıl kalıncaya kadar, disponibilite 
hesabında yüzde 75 oranında hesaba katılması hükme bağlanmıştır. Hazine 
bonolarındaki yüzde 50Tik oran korunmuştur. 

(5) Tebiıgie disponibilite oranının hesaplanmasında nakit değerler ile menkul kıymetler, 
birinci ve ikinci kategori disponibl değer olarak ayrılmışlardır. Disponibl değer 
bulundurma süresi haftalık baza indirilmiştir. Hazine bonlarının yüzde 50’si ile bazı 
tahvillerin yüzde 75’inin disponibl değer olarak kabul edilmesi uygulaması kaldırılmış, 
reeskonta kabul edilmiş senetler ile vadesine en az 3 yıl kalmış DÎBSTerin yüzde 80’i 
ile, diğerlerinin tamamı kapsama alınmıştır Kasa hesabının hesaplama süresi sonundaki 
bakiyesi olarak yapılan uygulama, daha sonra yapılan düzenlemeyle hesaplama süresi 
ortalaması olarak değiştirilmiştir. 
(6) Bankalar yüzde 23 oranını 28 Ağustos 1987 tarihli cetvelden itibaren yüzde 21, 25 
Eylül 1987 tarihli cetvelden itibaren yüzde 22, 30 Ekim 1987 tarihli cetvelden itibaren 
yüzde 23 olarak gerçekleştireceklerdir. 
(7) Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin yüzde 2’sini aşan kısmı dikkate alınmaz. 

(8) Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin 1-100 arası şubesi olan bankalarda yüzde 
2’sini, 101-500 arası şubesi olan bankalarda yüzde 2.5’ini, 501’den fazla şubeli 
bankalarda yüzde 3’ünü aşan ktsmı dikkate alınmaz. 
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(9) Bankalar, yüzde 27 oranını 19 Şubat 1988 tarihli cetvele kadar yüzde 23, 26 Şubat 
1988 tarihli cetvelden itibaren yüzde 25, 11 Mart 1988 tarihli cetvelden itibaren yüzde 
27 olarak gerçekleştireceklerdir. Ayrıca, önceki tebliğde vadesine en az 3 yıl kalmış 
senet ibaresi, ciro edilmemiş olanlar şeklinde değiştirilmiştir. 5 Mart 1988 tarihinde 
TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklikle, daha önce kanuni karşılıkları yerine 
getirmeyenlere uygulanacak cezai faiz, oran olarak belirlenirken, cari reeskont faiz 
oranının misli şeklinde ifade edilmiştir. 

(10) Bankalar, yüzde 35 oranını 1 Mart 1991 tarihli cetvelden itibaren yüzde 33, 8 Mart 
1991 tarihli cetvelden itibaren yüzde 34, 15 Mart 1991 tarihli cetvelden itibaren yüzde 
35 olarak gerçekleştireceklerdir 

(11)Kasada mevcut TL tutarının ortalama bakiyesinin, taahhütlerin, 1-500 arası şubesi 
olan bankalarda yüzde 2.5’ini, 501’den fazla şubesi olan bankalarda yüzde 3’ünü aşan 
kısmı disponibilite hesaplamasında dikkate alınmaz Ayrıca, disponibl değerler arasında 
ver alacak olan DİBSTerin ortalama vadesinin en az 210 aün olması şartı getirilmiştir. 

(12)Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin yüzde 3’ünü aşan kısmı dikkate alınmaz. 

(13)Disponibiliteye tabi yükümlülüklerin kapsamı genişletilmiş, yabancı para 
yükümlülükler de disponibilite kapsamına alınmıştır Disponibilite oranı toplam yüzde 
27 olmakla beraber, bu oranın yüzde 6’sı TL , yüzde 3’ü yabancı para serbest tevdiat 
hesabı olarak tutulacaktır. DİBS olarak tutulan kısmın asgari 210 gün vadeli olma şartı 
korunmuştur. Geçici maddeyle, 18 Mart 1994 tarihli cetvellere göre hesaplanmış , 
mevduat munzam karşılığı ile disponibilite toplamının 28 Şubat 1994 tarihli taahhütlere 
bölümü sonucu, fiili disponibilite oranı yüzde 22’nin altında bulunan bankalar, tebliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte yüzde 22 oranını sağlayacaklardır. Fiili disponibilite oranı 
yüzde 22 ile yüzde 27 arasında olan bankalar ise bu oranı her ay yüzde 1 artırarak en 
geç 9 Eylül 1994 tarihinde yüzde 27 oranına ulaşacaklardır. Tebliğ uygulanmamıştır 

(14) Kasa hesabı yeniden disponibilite kapsamı içine alınmıştır. Ancak kasa ortalama 
bakiyesinin yüzde 3’ü aşan kısmı dikkate alınmayacaktır. DİBS olarak tutulan kısmın 
asgari 210 gün vadeli olma şartı korunmuştur. 

(15) Tebliğle, bankaların 31 Mart 1994 tarihindeki bilançoları sabit kabul edilerek, bu 
bilançodaki TL mevduat hesabına toplam yüzde 32 oranında disponibl değer tutma 
yükümlülüğü getirilmiştir Bu değerin yüzde 2’sinin serbest tevdiat hesabı olarak 
tutulması gereği yanısıra, disponibl değer olarak tutulan gelir ortaklığı senetlerinin 
tutannın taahhütlerin yüzde 5’ini aşamayacağı hükmü konulmuştur, 31 Mart 1994 
tarihinden sonraki taahhütlere (bazı hesaplar hariç olmak üzere TL ve yabancı para 
yükümlülükler), bankaların TL ve yabancı para hesaplar için serbest tevdiat hesabı 
bulundurmaları yükümlülüğü getirilmiştir. Kasa, disponibilite kapsamından çıkarılmıştır. 

(16) Bankaların para piyasasından aldıkları borçlar için verdikleri DİBSTer disponibl 
değer olarak kabul edilmiştir. 

(17)Gelir ortaklığı senetlerinin tutarının taahhütlerin yüzde 5’ini aşamayacağı hükmü 
kaldırılmıştır. Gelir ortaklığı senetlerinin 16 Temmuz 1994 - 22 Temmuz 1994 tarihleri 
arasında 210 günlük ortalama vadeyi sağlayanlarının vadesi geldikçe TEFE’ye endeksli 
DİBS’lerle değiştirilmesi hükmü konulmuştur. 
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f 18) Disponibiliteve tabi TL taahhütler, mevduat ve mevduat dışı olmak üzere 
ayrılmıştır. 31 Mart 1994 tarihli yükümlülükler ve artan kışıma ait dispenib! değerler 
içinde yer alan DIBS’lerin en az 1 yıl vadeli olarak ihraç edilen DİE tarafından açıklanan 
TEFE’ye endeksli olması hükmü getirilmiştir. Yabancı para taahhütlerde ise vadesi en 
az 1 yıl olan TEFE’ye endeksli kağıtların yanı sıra, dövize endeksli senetler ile Kamu 
Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresi tarafından ihraç edilen TEFE’ye endekii 
senetler disponibl değer olarak tutulabilecektir Geçici maddeyle Kamu Ortaklığı İdaresi 
tarafından ihraç edilmiş TEFE ve dövize endeksli senetlerle DİBS yükümlülüğünün 
yüzde 25’ini karşılayabilecekleri hükmü konulmuştur. 

(19131 Mayıs 1995 tarihli bilançolardan başlamak üzere TCMB nezdinde tesis edilen 
ilave 1 puanlık TL serbest tevdiatlara ilgili haftaları takibeden birinci yıl sonundan 
başlamak üzere her hafta itibariyle yıllık yüzde 37 faiz tahakkuk ettirileceği hükmü 
konulmuştur. 21 Mart 1995 tarihinde yayımlanan 3 no.lu Tebliğle altın depo hesaplan 
disponibilite kapsamına alınmıştır 3 Ocak 1996 tarihinde yayımlanan 5 no.lu Tebliğle, 
Dövize endeksli senetlerde 1 yıl vade şartı kaldmlmıştır. 

(20) Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından hazırlanan “Yabancı Para Net Genel 
Pozisyon /Sermaye Tabanı” Standart Rasyosuna ilişkin Tebliğ gereğince, sözkonusu 
rasyoyu, haftanın herhangi bir günü aşan bankalara, haftalık olarak Pazartesi gününden 
Pazar günü bitimine kadar geçen 7 günlük süre içindeki en yüksek aşan kısma karşılık 
gelen ve TL ya da döviz temin etme yükümlülüğünü gösteren net genel pozisyon 
açıkları üzerinden disponibl değer tutma yükümlülüğü getirilmiştir. 

(21) Tebliğle, disponibiliteve tabi bankalar Türkiye’de kurulmuş veva sube açmak 
suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ile münhasıran kıvı bankacılığı yapanlar 
hariç serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar olarak tanımlanmıştır. Disponibiliteye 
tabi yükümlülüklerdeki sabit ve artan kısım uygulaması kaldırılmış, cari rakamlara göre 
disponibilite tesis edilmesi hususu düzenlenmiştir. TL ve yabancı para mevduat için 
serbest tevdiat tesisi kaldınlmıştır Altın depo hesaplan disponibilite dışında 
tutulmuştur. Disponibl değer olarak tutulacak Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından ihraç 
edilen senetlere azami yüzde 25 sının konulmuştur. Pozisyon aşımlan dışında disponibl 
değerlerin bulundurma ve hesaplama süresi 1 aya çıkarılmıştır. TCMB’nin disponibilite 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar hakkında gerekli idari tedbirleri alabileceği 
hükmü getirilmiştir Serbest tevdiatlara faiz tahakkuk ettirilmesi kaldmlmıs. daha önce 
ilave 1 puan tesisinden faiz alacağı olan bankalann, mahsuplaşma veya borcu yoksa 
alacakları 52 haftada eşit taksit ile ödenecek, borçlu kalan bankalar için de aynı yöntem 
uygulanacaktır. 

(*) Birinci Kategori : Kasa + Serbest TL Mevduat(TCMB nezdinde) 
(**) İkinci Kategori : Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 
(+) Birinci Derece Disponibl Değerler : Kasa+TCMB Serbest Tevdiat (%3+%2 =%5) 

(++) Toplam Dısponıbıte : Kasa+TCMB Serbest Tevdiat+DIBS(%3+%2+%30 =% 35 ) 
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EK 5: KREDİ VE MEVDUAT FAİZ ORANI KONTROLLERİ 

TÜRKİYE'DE KAMU OTORİTESİ TARAFINDAN BELİRLENEN KREDİ FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ ( 1933 - 1980 DÖNEMİ) 

HAZİRAN 
1933 

MAYIS 
1938 

AĞUSTOS AĞUSTOS 
1951 1960 

MAYIS 
1961 

EYLÜL 
1970 

MART 
1973 

EKİM 
1974 

NİSAN 
1978 

MAYIS 
1979 

MART 

1980 
TEMMUZ 

1980 

KISA VADELİ KREDİLER 
- Genel 12 8 5 7 12 10.5 11.5 10.5 11.5 16 21 21 Serbest 

- Merkez Bankasınca öncelik Verilen Krediler - -
-

- - -

- Açık Krediler 12 9 12 10.5 -

-

- Ziraat Bankasınca Kullandırılan Tarım Kredileri - 10 9 10 5 9 105 10.5 16 16 Serbest 
- Dışsatım Kredileri 

- Ticaret Bankaları Kaynaklı 10 9 10.5 9 10.5 _ 
. . 

- TCMB Kaynaklı Dış Reeskont Kredileri 9 7.5 9 - -

- Küçük Sanayici, Sanatkar ve Esnaf Kredileri - 9 10.5 9 10 5 10.5 17 17 Serbest 
- Teşviki Öngörülen Sanayi Kredileri - 9 10 5 - -

-

- Ziraat Bankasının Tahvil Kredileri - 3 3 3 3 5 5 Serbest 

ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER 
- Genel 12 12 4 16 22 22 Serbest 

- Ziraat Bankasınca Kullandırılan Tarım Kredileri 7 7 10.5 9 10 5 10.5 18 18 Serbest 
- Küçük Sanayici, Sanatkar ve Esnaf Kredileri - 9 10 5 10 5 18 18 Serbest 
- TCMB Kaynaklı Dış Reeskont Kredileri - - - 10.5 10 5 12.5 -

- Beş Yıldan Fazla Vadeli Krediler - Serbest Serbest Serbest Serbest 
- Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Enaz 5 Yıl 

Vadeli Tahvil Geliri Kaynaklı Kredileri - Serbest Serbest Serbest 
Serbest 
Serbest 

Kaynak: Merkez Bankası Aylık Bültenleri. 
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TÜRKİYE'DE »UMU OTORİTESİ TARAFINDAN BELİRLENEN MEVDJAT FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ ( 1933 - 1980 DÖNEMİ) 

HAZİRAN 
1933 

MAVİŞ 
1936 

AĞUSTOS 
1951 

AĞUSTOS 
1960 

MAYIS 
1961 

AĞUSTOS 
1970 

MART 
1973 

EKİM 
1974 

NİSAN 
1978 

MAYIS 

1979 
MART 
1930 

TEMMUZ 
I980 

- Bankaiararası Mevduat . 2.5 2 1 Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest 
- Resmi Mevduat . 2.5 n 1 0.5 1 0 0 0 0 

- Ticari Mevduat - 2.5 2 1 - 2 0 0 0 0 
- Tasarruf Mevduatı 

- Vadesiz veya 3 Aya Kadar Vadeli 4.5 4.5 2.5 . 
. 2.5 3 3 3 3 5 

- Vadesiz veya 4 Aya Kadar Vadeli Resmi, 
Tasarruf, Ticari ve B.Arası Mevduat 3.5 3 3 . _ _ 

. . 

- 3 Aydan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduat - - 2.75 -

- - - - 6 8 8 Serbest 
- 4 Aydan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduat - - 4 4 4 - -

-

- 3 Aydan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduat - - - 4 6 - -

- 6 Aydan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduat 6.5 6.5 3 - 5 6 - - 9 12 12 Serbest 

-1 Yıl Vadeli 3.5 . . . . . . -

- 1 Yıldan 2 Yıla Kadar Vadeli - - - - 7 9 12 20 20 Serbest 

-1 Yıldan Fazla Vadeli Tüm Mevduat - - - 5 6 9 -
-

-1,5 Yıl ve Daha Fazla Vadeli - - 4 6.5 6.5 - - - - -

- 2 Yıldan Fazla Vadeli - - - -
- - 9 Serbest - - - -

- 2 Yıidan 3 Yıla Kadar Vadeli . . . . - - - - 16 22 22 Serbest 

- 3 Yıldan 4 Yıla Kadar Vadeli - - - - - - - - 20 24 24 Serbest 

- 4 Yıldan Fazla Vadeli . . - . 
- - 9 - Serbest Serbest Serbest Serbest 

- Yurtdışındaki İşçilerin Döviz Bozdurarak 
Açacakları Tasarruf Mevduatı 
-1 Yıldan 2 Yıla Kadar Vadeli 16 30 30 Carı Faiz+5 

- 2 Yıldan 3 Yıla Kadar Vadeli . - . . 
- - - - 20 32 32 Cari Faiz+5 

- 3 Yıldan 4 Yıla Kadar Vadeli . . . . - - - - 25 39 39 Cari Faiz+5 
- 4 Yıldan Fazla Vadeli - - - * ■ ■ 

■ Serbest Serbest Serbest Cari Faiz+5 



206 

TÜRKİYE'DE KAMU OTORİTESİ TARAFINDAN BELİRLENEN MEVDUAT FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ ( 1980 - 1988 DÖNEMİ) 
YÜZDE 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Aralık Mart Mayıs Ağustos Temmuz Ağustos Mart Mayıs Haziran Ekim Aralık Şubat Temmuz Şubat Haziran Ağustos Eylül Ekim 

- Bankalararası Mevduat Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest 

- Resmi Mevduat 
- Vadesiz 5 5 5 5 5 5 5 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10 10 10 10 
- Vadeli (1) (1) m (1) d) (11 (1) LU (1) 1U (1) (1) d) 1.1) 10 10 10 10 

- Ticari Mevduat 
- Vadesiz 5 5 5 5 5 5 5 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 10(2) 36 (3) 36 25 25 Serbest 
- Vadeli d) (1) (1) (1) il)  11) (1) (J)  (1) -L1) (1) (1) (1) . (1) (1) (1) (1) Serbest 

- Tasarruf Mevduatı 

- Vadesiz Mevduat 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 36 30 25 10 Serbest 

- 1 Ay Vadeli Mevduat 35 35 35 35 30 29 28 28 28 40 28 35 35 Serbest 

- 3 Ay Vadeli Mevduat 48 45 44 42 40 36 35 35 35 45 35 42 42 Serbest 

- 6 Ay Vadeli Mevduat 52 50 48 45 45 41 39 38 38 52 38 51 51 Serbest 
- 1 Yıl Vadeli Mevduat 45 45 45 45 56 55 55 52 52 48 45 43 Serbest 65 65 64 64 Serbest 

- 1 Ay İhbarlı Vadesiz Mevduat 43 35 35 
- 3 Ay İhbarlı Vadesiz Mevduat 49 49 52 53 
- 6 Aydan 1 Yıla Kadar Vadeli Mev 47 47 48 52 
- 6 Aydan 1 Yıla Kadar Vadeli Üçer 

Aylık Faiz ödemeli Tasarruf Mev 42 42 43 47 47 46 45 42 42 38 37 36 36 48 48 47 47 Serbest 

-1 Yıl Vadeli Üçer Aylık Faiz 
ödemeli Tasarruf Mevduatı 38 38 38 38 47 46 46 44 44 41 39 37 37 52 52 51 51 Serbest 

YILLIK ENFLASYON ORANI 40.1 36.3 ^ 53.1 56 9 38.0 36.1 29.1 280 309 27.7 24.5 23.7 31.1 62 4 70.4 74 9 76.0 78.3 

(1) Vadeli Resmi Mevduatlara, Vadeli Tasarruf Mevduatları Faiz Oranları uygulanır 
(2) Bankalar, vadesiz mevduatların ay içindeki asgari bakiyesine, o ay başında geçerli 1 ay vadeli mevduat faizinin yüzde 90'ını uygulayabilir, üç ay için de aynı yöntem izlenir. 
(3) Vadeli Resmi ve Diğer Mevduatlara, Vadeli Tasarruf Mevduatları Faiz Oranları uygulanır 



EK 6 

İTHALAT TEMİNAT ORANLARININ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

28/1/1980 - TPKK mevzuatı gereğince, ithalatta mal bedellerinin ödenmesi ve 
ithalat hesaplarının kapatılması ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 
üzere ithalat yapacaklar, ithalattan önce nakdi teminat yatırmak zorundadırlar. Ancak, 
yatırımların dış krediden karşılanan kısmı için teminat tesis edilmez. Bu itibarla, 
Liberasyon ve Tahsisli ithal mallan listelerinden döviz tahsisi veya döviz tefriki 
istemlerinde, istenen dövizin satış fiyatı esas alınarak hesaplanacak TL tutan 
üzerinden, 

I- I sayılı Liberasyon Listesinden yapılacak ithalatta; 
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlan için yapacaklan ithalatta) yüzde 15 
(b) ithalatçılarca yüzde 30 

II- II sayılı Liberasyon Listesinden yapılacak ithalatta; 
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlan için yapacaklan ithalatta) yüzde 10 
(b) ithalatçılarca yüzde 20 

III - Tahsisli ithal mallan listesinden yapılacak ithalatta; 
(a) sanayici kotalan için yüzde 10 
(b)ithalatçı kotalan için yüzde 20 oranlannda nakdi teminat yatınlır. 

IV - İki taraflı kliring anlaşmalan çerçevesinde yapılan ithalat yukandaki oranlara 
tabidir. Ancak, Tahsisli ithal mallan listesinde müracaat ve inceleme makamı 
gösterilmemiş bulunan kotalardan, anlaşmalı memleketler için Ticaret Bakanlığınca 
tespit olunacak sanayici kontenjanları dışında kalan kontenjanlara yukandaki ni-b 
bendindeki teminat oram uygulanır. 

V - Milli savunma ve emniyet ihtiyaçlan için yapılacak ithalat hariç olmak üzere, 
kamu sektörü ithalatı yüzde 10 oranında nakdi teminata tabidir. 

VI - I sayılı liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118.maddesine göre 
muhtelif kaleminden geçici olarak ithal edilecek mallar, II sayılı liberasyon listesindeki 
damızlık hayvanlar, ham petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağı ve motorin, gübre ve 
hammadesi, traktör CKD parçalan (yalnız kendi ihtiyaçlan için), kabul kredisi yoluyla 
ithal edilecek mallar, Tahsisli ithal mallan listesinde kayıtlı resmi ve özel sektör 
yatmm kotalarından yapılacak ithalar, yüzde 1 oranında teminata tabidir. 

Diğer taraftan İzmir Fuan yoluyla yapılacak ithalat I, II, m bentlerinde belirtilen 
teminat oranlanmn yansı kadar teminata tabidir. 

Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi taleplerinde 
yetkili bankalara yüzde 20 oranında munzam teminat yatınlır. Kamu sektörü 
ithalannda munzam teminat aranmaz. 

Mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, malın gümrükten 
çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL karşılığından, yüzde 20 
munzam teminat çıkarıldıktan sonra kalan kısmının yetkili bankaya yatınlması şarttır. 

KKTC’den yapılacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alınmaz. Ham petrol, 
fuel-oil, LPG, benzin, gazyağı ve motorin ile I sayılı liberasyon listesindeki, Gümrük 
Kanununun 118.maddesine göre muhtelif kaleminden yapılacak mal ve vesaik 
mukabili ithalatta teminat aranmaz. 
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Yurtiçinde gemi inşası, onarımı, tadili, tersane kurulması, tevsi, yenilenmesi ve 
modernizasyonu için yapılacak ithalatta teminat oranı yüzde 0.1 ‘dir. Ancak, bu miktar 
25.000 TL’yi geçemez. Yurtdışında gemi inşa ettirilmesi veya yurtdışmdan hazır gemi 
alınması teminat oranı yüzde 0.2’dir. Ancak, bu miktar 50.000 TL’yi geçemez. 

VII - Yetkili bankalar tarafından alman teminat TCMB’ce ilgili banka namına 
açılan bir hesaba her hafta sonunda global olarak devredilir. İthalat ile ilgili gerekli 
şartlar yerine getirilmediğinde bu malların yüzde 10’una tekabül eden teminat, yetkili 
bankanın bildirimi ile TCMB’ce Hazine’ye gelir kaydedilir. Teminatlar yetkili 
bankalar tarafından haftalık devreler itibariyle golbal olarak gerekli şartlar 
tamamlandığında geri alınır. 

2/1/1981 -Önceki karardaki I ve II sayıl listeler birleştirilerek, 
I -1 ve II sayılı Liberasyon Listesinden yapılacak ithalatta; 

(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta) yüzde 10 
(b) ithalatçılarca yüzde 20 oranlarında nakdi teminat yatırılması hükme 

bağlanmıştır. 
II- İki taraflı kliring anlaşmaları çerçevesinde yapılan ithalat ile İzmir Fuarı 

yoluyla yapılacak ithalat (teknolojik kontenjana dahil maddelerin ithali için yüzde 1) 
yukarıdaki oranlara tabidir. 

III - I sayılı liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118.maddesine göre 
muhtelif kaleminden geçici olarak ithal edilecek mallar, damızlık hayvanlar, ham 
petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağı ve motorin, özel anlaşmalarla ithal edilecek 
elektrik enerjisi, 23 ncü maddeye göre işlem görecek ilaç ve ilaç hammadesi 
üretiminde kullanılan maddelerle müstahzar ilaçlar, gübre ve hammadesi, traktör, biçer 
döver, kamyon ve treyler çekici CKD parçaları (yalnız kendi ihtiyaçlan için), şeker 
bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, mamul yağlar, kabul kredisi yoluyla ithal edilecek 
mallar, II sayılı liberasyon listesinde yer alan kamu ve özel sektör yatırımları için 
muhtelif kaleminden yapılacak ithalat yüzde 1 oranında teminata tabidir. 

IV - Özel ve kamu sektörü yatırım kalemlerinden, yurtiçinde gemi inşası, onarımı, 
tadili, tersane kurulması, tevsi, yenilenmesi ve modernizasyonu için yapılacak ithalatta 
teminat oranı yüzde 0.1 ‘dir. Ancak bu miktar 125.000 TL’yi geçemez. Yurtdışında 
gemi inşa ettirilmesi veya yurtdışmdan hazır gemi alınması teminat oranı yüzde 
0.2’dir. Ancak bu miktar 250.000 TL’yi geçemez. 

V - Gümrük tarife cetvelinin 73 faslına dahil dökme demir, demir ve çeliklerin, 
ithalatı yüzde 10 oranında nakdi teminata tabidir. 

VI - Genel ve Katma bütçeye dahil daireler ile Milli Savunma için diğer kamu 
sektörünce yapılacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatı yüzde 10 
oranında nakdi teminata tabidir. 

VII - Kamu veya özel sektörün II sayılı listeden yapılacak ithalatta yaptırılacak 
yüzde 10 teminatın yüzde 10’unun döviz tahsisi talebi sırasında, kalanının ithal 
müsaadesi sırasında yatırılması mümkündür. 

VIII - İthalatçılarca ü. Listeden yapılacak ithalatta teminatın yarısının döviz tahsisi 
talebi sırasında, kalanının ithal müsaadesi sırasında yatırılması mümkündür. 

IX - Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi 
taleplerinde yetkili bankalara yüzde 20 oranında munzam teminat yatırılır. Kamu 
sektörü ithalarında munzam teminat aranmaz. 
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Mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, malın gümrükten 
çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL karşılığından, yüzde 20 
munzam teminat çıkarıldıktan sonra kalan kısmının yetkili bankaya yatırılması şarttır. 

KKTC’den yapılacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alınmaz. Ham petrol, 
fuel-oil, LPG, benzin, gazyağı ve motorin ile I sayılı liberasyon listesindeki, Gümrük 
Kanununun 118.maddesine göre muhtelif kaleminden yapılacak mal ve vesaik 
mukabili ithalatta teminat aranmaz. 

VII - Yetkili bankalar tarafından alman teminat TCMB’ce ilgili banka namına 
açılan bir hesaba her hafta sonunda global olrak devredilir. İthalat ile ilgili gerekli 
şartlar yerine getirilmediğinde bu malların yüzde 10’una tekabül eden teminat, yetkili 
bankanın bildirimi ile TCMB’ce Hazine’ye gelir kaydedilir. Teminatlar yetkili 
bankalar tarafından haftalık devreler itibariyle golbal olarak gerekli şartlar 
tamamlandığında geri alınır. 

5/1/1982 - Yapılan değişikliklerle, 
IV -Yurtiçinde gemi inşası, onanmı, tadili, tersane kurulması, tevsi, yenilenmesi 

ve modernizasyonu için muhtelif tarifeli kalemlerden yapılacak ithalatta teminat oranı 
yüzde 0.1 ‘dir. Ancak bu miktar 250.000 TL’yi geçemez. Yurtdışmda gemi inşa 
ettirilmesi veya yurtdışından hazır gemi alınması teminat oranı yüzde 0.2’dir. Ancak 
bu miktar 500.000 TL’yi geçemez. 

V - Genel ve Katma bütçeye dahil daireler ile Milli Savunma için diğer kamu 
sektörünce yapılacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatı yüzde 10 
oranında nakdi teminata tabidir. 

VI - Kamu veya özel sektörün II sayılı listeden yapılacak ithalatta yaptırılacak 
yüzde 10 teminatın yüzde 10’unun döviz tahsisi talebi sırasında, kalanının ithal 
müsaadesi sırasında yatırılması mümkündür. 

VII - İthalatçılarca El. Listeden yapılacak ithalatta teminatın yüzde 25’inin döviz 
tahsisi talebi sırasında, kalanının ithal müsaadesi sırasında yatırılması mümkündür. 

VTII - Teminatlar, müsaade belgelerine dayalı ithal taleplerinde, bu belgede yazılı 
dövizin tamamının TL karşılığı üzerinden yatırılır. Yukarıda yazılı nakdi teminatlar 
mal bedeline mahsup edilmez. 

IX - Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi 
taleplerinde yetkili bankalara yüzde 20 oranında munzam teminat yatırılır. Kamu 
sektörü ithalatı, I sayılı liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118,maddesine 
göre ithal edilecek mallar, ham petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağı ve motorinde, 
munzam teminat aranmaz. 

KKTC’den yapılacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alınmaz. 
Mal mukabili ödeme şekline göre yapılcak ithalatta, malın gümrükten 

çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL karşılığından, yüzde 20 
munzam teminat çıkarıldıktan sonra kalan kısmının yetkili bankaya yatırılması şarttır. 

5/1/1983 - I -1 ve II sayılı Liberasyon Listesinden yapılacak ithalatta, 
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta) yüzde 7.5 
(b) ithalatçılarca yüzde 15 
(c) mal mukabili ithalattta yüzde 15 oranlanndan nakdi teminat yatırılır. 
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Diğer maddelerle teminat oranları düşürülen, muaf tutulan mal ve sektörler ile 
ödeme planlarında yapılan düzenlemeler yer almaktadır. İthal müsaadelerinin 
geçerlilik süresinin 6 ay olduğu hükme bağlanmış , bu sürede yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlerden tahsil edilecek cezalar belirlenmiştir. 

29/12/1983 - Teminatta ayrım kaldırılmış ve teminat, talep edilen dövizin satış 
bedelinin yüzde 15’dir şeklinde belirlenmiştir. İthalatın yerine getirilmemesi (6 ay 
içinde ) durumunda bu teminat ihracatı teşvik fonuna irad kaydedilir. Diğer maddeler 
istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir. 

28/12/1984 - Yüzde 15 Tik oran korunmuş, ayrıca, 1 Nisan 1985’te teminat 
oranlarının yüzde 75, lAğustos 1985 ‘te yüzde 50, 1 Aralık 1985’te yüzde 25 
indirilerek uygulanması hükme bağlanmıştır. İthalatın yerine getirilmemesi (6 ay 
içinde) durumunda bu teminat ihracatı teşvik fonuna irad kaydedilir. Diğer maddeler 
istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir. 

26/12/1985 - Teminatın, talep edilen dövizin satış bedelinin yüzde 3’ü olduğu 
hükme bağlanmıştır. Teminat alınmayacak veya indirimli olarak uygulanacak haller ile 
bankalara yatırılan teminatın tahsili, iadesi ve ihracatı teşvik fonuna irad kaydına 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

11/7/1986 - İthalat rejimine göre ithal talebinde bulunanlar, halen uygulanan nakdi 
teminat oranlarına ilaveten talep edilen dövizin satış bedelinin yüzde 6’sı oranında ek 
teminat yatırmak zorundadırlar. Yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde teminat 
alınmayan hallerde de söz konusu ek teminatın yatırılması gereklidir. Bu ek teminat 
oranı 1 Ekim 1986 tarihinden itibaren yüzde 4, 1 Aralık 1986 tarihinden itibaren yüzde 
2 olarak uygulanır ve 1 Ocak 1987 tarihinde kaldırılır. Bu teminatlar yayım tarihinden 
15 gün içinde bankalara yatırılır. İthal müsaadelerinin süresi 6 aydır. 

9/10/1986 - 16/1/1988 - Teminatın, talep edilen dövizin satış bedelinin yüzde 7’si 
olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca istisna ve muafiyetler tanımlanmıştır. Bu 
teminatlar yayım tarihinden 15 gün içinde bankalara yatırılır. 

14/10/1988 - Teminatın, talep edilen dövizin satış bedelinin yüzde 15’i olduğu 
hükme bağlanmıştır. Bu teminat oranı 1 Nisan 1989 tarihinden itibaren yüzde 12, 1 
Mayıs 1989 tarihinden itibaren yüzde 10 ve 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren de 
yüzde 7 olarak uygulanır. Bu teminatlar yayım tarihinden 15 gün içinde bankalara 
yatırılır. İthal müsaadelerinin süresi 6 aydır, ayrıca istisna-muafiyetler tanımlanmıştır. 

19/4/1989 - Teminat, talep edilen dövizin satış bedelinin yüzde 12’sidir. Bu 
teminat oranı 1 Mayıs 1989 tarihinden itibaren yüzde 7 ve 1 Haziran 1989 tarihinden 
itibaren de yüzde 5 olarak uygulanır. 

17/1/1990 - İthalat rejimi 4 no.lu maddesi ile ithalattan teminat alınmasına son 
verilmiştir. İthalat teminatları yönetmelik çerçevesinde geri ödenecektir. 
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EK 7: ZORUNLU DÖVİZ DEVİRLERİ VE DÖVİZ POZİSYONU İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

ZORUNLU DÖVİZ DEVİR ORANLARI VE DÖVİZ POZİSYON ORANLARI GELİŞİMİ 

RESMİ GAZETE TARİHİ VE 
TCMB GENELGE NO 

ZORUNLU DÖVİZ DEVİR ORANI ASGARİ 
LİKİDİTE 
ORANI* 

KUR RİSKİ ORANI ** 
YÜRÜRLÜK 

TARİHİ GENEL 

ORAN 

TCMB'YE 
DEVREDİLEN 

DÖVİZ 
PİYASASINDA 

SATILAN 

HER BİR 
KATEGORİ İÇİN 

TOPLAM ABD DOLARI 

KARŞILIKLARI 
ASGARİ AZAMİ ASGARİ AZAMİ 

29.12.1985 / 1-K (6) 20 20 02.01.1986 
15.03.1986 / 1-N 15 20 15.03.1986 

30.10.1986 / 1-S (7) 15 20 90 110 30.10.1986 
04.01.1988 / 1/A-E (8) 25 20 90 110 04.01.1988 

01.04.1989 / 1/A-S (9) 25 20 90 110 95 115 01,04.1989 

31.05.1989 / 1/A-U 23 20 90 110 95 115 01.07.1989 
15.08.1989 / 1-A (10) 23 20 90 110 95 105 15.08.1989 
13.09.1989 / 1-B (11) 22 20 85 115 90 110 13.09.1989 

02.11.1989 / 1-D (12) 20 20 80 120 85 115 02.11.1989 
18.03.1992 / 1-S 20 20 75 115 80 110 01.04.1992 
20.11.1992 / 1-T (13) 20 10 75 115 80 110 20.11.1992 
05.04.1994 / 1/A-B (14) 20 5 10 75 115 80 110 01.04.1994 
11.03.1995 / 1/A-H (15) 18 7 10 75 115 80 110 12.03.1995 

07.09.1995 / 1/A-J (16) 16 4 10 75 115 80 110 01.09.1995 
19.11.1995 / 1/A-M (17) 14 4 10 75 115 80 110 01.11.1995 
04.05.1996 / 1/A-O (18) 12 4 10 75 115 80 110 01.05.1996 

04.05.1996 / 1/A-O (18) 10 4 10 75 115 80 110 01.06.1996 

TABLO'DA GÖSTERİLMEYEN 1,2,3,4,5 NO.LU DİPNOTLAR, ZORUNLU DÖVİZ DEVRİ 
UYGULAMASI BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BENZER UYGULAMALARI AÇIKLAMAKTADIR. 



ZORUNLU DÖVİZ DEVİRLERİ VE DÖVİZ POZİSYONU İLE İLGİLİ 
DİPNOTLAR 

(1) 6 Ağustos 1962 tarih ve 6/763 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında(TPKKH) 17 Sayılı Karar’da, dövizlerin tasarruf ve idaresi başlığıyla, ticari 
ve gayri ticari her türlü kaynaktan doğan dövizlerin mülkiyeti kime ait olursa olsun 
Maliye Bakanlığının emrinde olduğu ifade edilmiştir. Dövizlerin alınması yetkisi 
Maliye Bakanlığınca uygun görülen kuruluşlara verilebilir. Turistler getirdiklen 
dövizleri, en geç 1 ay içinde yetkili bir bankaya satmak veya hesap açtırmak 
zorundadır. Yurtdışında çalışan vatandaşlanmız için bu süre 3 aydır. Gelen dövizlerin 
kaynağı araştırılamaz. Dövize çevrilebilir hesaplarının tamamı 15 gün içinde 
TCMB’ye devredilir. Yetkili bankalar tarafından yurtiçi veya dışı yerleşik kişilere 
faizsiz olarak açılan döviz hesaplan, TCMB’de serbest tevdiat olarak depo edilir. Türk 
Lirasına çevrilebilir döviz tevdiat hesaplannın TCMB’ye devredilmesi zorunlu 
değildir. Döviz alımına yetkili müesseseler tedbil, tahvil ve iadeten satış işlemlerinde 
kolaylık sağlamak amacıyla, bir önceki ay içinde almış oldukları, dövizlerin en çok 
yüzde 10’u oranında efektif dövizi nezdlerinde bulundurabilirler. 
(2) TPKKH 17 sayılı Karara ilişkin 20 Eylül 1974 tarih ve 4 no.lu Tebliğle, toplam 
mevduatı 2 milyar liranın üstünde olan veya ihracat ve görünmeyen işlemlerden yıllık 
en az 30 milyon dolar döviz girdisi olan bankalara Maliye Bakanlığı tarafından bu 
dövizlerin 25 milyon dolan geçmemek üzere 1/10’unu döviz pozisyonu olarak tutma 
yetkisi verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yetki verilmiş bankalar, sağladıkları 
tüm döviz ve efektiflerin en az yüzde 20’sini 10 gün içinde TCMB’ye devretmek 
zorundadırlar. Bu bankalara ithalat, kredi ve diğer bankalara döviz devri konularında 
da pozisyonlannı kullanma ve faizli döviz tevdiat hesabı açabilme konularında 
kolaylıklar getirilmiştir. 
(3) TPKKH 17 sayılı Karara ilişkin 6 Mayıs 1980 tarih ve Seri II, 5/4 no.lu Tebliğle, 
ihracatçıların getirdikleri dövizlerin bir kısmının kendi ihtiyaçlan için yapacakları 
ithalatta, 17 Nisan 1981 tarih ve Seri II, 5/6 no.lu Tebliğle, yurtdışında taahhüt işleri 
yapan müteahhitlerin getirdikleri dövizlerin bir kısmını kendi ihtiyaçları için, 
kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 
(4) 29 Aralık 1983 tarihli TPKKH 28 Sayılı Karar ile ilgili düzenlemelerin Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafında yapılacağı hükme bağlanmıştır. Karara ilişkin 21 
Ocak 1984 tarih ve I sayılı TCMB Genelgesi ile, yurt dışına ticari amaçlarla mal 
ihracından sağlanan dövizin yüzde 80’inin bankalara satılması zorunlu tutulurken, 
görünmeyen işlemlerden sağlanan dövizler ile yurtdışmdan sağlanan döviz kredileri 
için satış zorunluluğu getirilmemiştir. 29 Aralık 1983 tarih ve 84/1 sayılı HDTM 
tebliği ile ihracat bedeli dövizlerin yüzde 80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 3 ay 
içinde bankalara satılması zorunluluğu korunmuştur. 

(5) 7 Temmuz 1984 tarihli TPKKH 30 Sayılı Karara ilişkin 13 Temmuz 1984 tarih ve 
I/A Sayılı TCMB Tebliği ile, bankaların döviz taahhütlerinin en az yüzde 10’u en çok 
yüzde 40’ına kadar döviz varlığı bulundurabilmelerine izin verilmiştir (taahhütleri 
toplamı 10 milyon dolar olan bankalar için yüzde 100, 20 milyon dolar olan bankalar 
için ikinci 10 milyon dolarlık kısım için yüzde 40 ve 20 milyon doların üzerinde olan 
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bankalar için yüzde 40). Bu oranın üzerindeki dövizleri, diğer bankalara ya da 
TCMB’ye devrederler. 12 Ekim 1984 tarih ve 1/C sayılı Genelge ile en az tutar yüzde 
20’ye yükseltilmiştir. 

(6)26 Aralık 1985 tarih ve 1/K sayılı TCMB Genelgesi ile, bankaların ihracat ve 
görünmeyen işlemlerden kesin alışını yaptıkları döviz ve efektifleri belli bir oranını, 
döviz ve efektiflerin hesaba geçtiği ayın son gününe kadar TCMB’ye devretmesi şartı 
getirilmiştir. Efektif devirleri zorunlu döviz devri yerine kabul edilmeyecektir. 
Bankalar bu yükümlülüklerinin ancak yüzde 5’ini TCMB nezdinde tuttukları döviz 
hesaplarından karşılayabileceklerdir. Döviz pozisyonu ile ilgili olarak; bankaların 
döviz taahhütlerinin en az yüzde 20’si, en çok yüzde 50’sine kadar döviz varlığı 
bulundurabilmelerine izin verilmiştir (taahhütleri toplamı 10 milyon dolar olan 
bankalar için yüzde 100, 25 milyon dolar olan bankalar için ikinci 15 milyon dolarlık 
kısım için yüzde 30 ve 25 milyon doların üzerinde olan bankalar için yüzde 30). Bu 
oranın üzerindeki dövizleri diğer bankalara ya da TCMB’ye devrederler. 
(7) Genelge ile devir süresi hesaba geçtiği ayı takip eden ayın 15’ine kadar şeklinde 

değiştirilmiştir. Ayrıca genelge ile döviz pozisyonu yönetiminde “Likidite Oranı” ile 
“Kur Riski Oranı” tanımlanmıştır. Yüzde 20’lik likidite oranına erişilmesi amacıyla 
yüzde 110’luk limit aşılabilmektedir. Ayrıca döviz taahhütleri toplamına göre de bu 
limit aşılabilmektedir. Bankalar, nezdlerinde açılan DTH bakiyesinin en az yüzde 
50’sini döviz kredisi olarak kullandırırlar. 

(8) Devir süresi sonraki ayın ilk 5 iş günü sonuna kadar olarak değiştirilmiştir. Yüzde 
25 Tik orana kademeli olarak, Ocak 1988 ayma ait devirler için yüzde 16, Şubat 1988 
ayına ait devirler için yüzde 17, Mart 1988 ayına ait devirler için yüzde 19 Nisan 1988 
ayına ait devirler için yüzde 22 ve Mayıs 1988 ayma ait devirler için yüzde 25 oranlan 
uygulanarak ulaşılacaktır. 9 Şubat 1988 tarihli Devlet Bakanlığı 88-30/11 sayılı Tebliği 
ile kredili ihracatta, 1 ila 2 yıl arasında vadeli satışlarda FOB bedelin yüzde 10’unun, 
dah uzun vadeli satışlarda ise yüzde 20’sinin fiili ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde, 
kalan kısmın ise sözleşmede belirtilen süreler içinde yurda getirilerek bankalara 
satılması hükme bağlanmıştır. 29 Temmuz 1988 tarihli TCMB I/A-H sayılı Genelgesi 
ile yetkili müesseseler ile özel finans kurumlan da avm oranlarda zorunlu devire tabi 
tutulmuşlardır. 

(9) Kur riski oranı döviz cinslerine göre kategori üzerinden ve bu dövizlerin toplam 
ABD Dolar karşılıktan üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Döviz tevdiat 
hesaplannın munzam karşılıklar düşüldükten sonra kalan tutannın en az yüzde 50’si 
döviz kredisi olarak kullandınlır. 

(10) TPKKH 32 sayılı Karara istinaden çıkanlan Genelgeyle, bankalar ile özel finans 
kurumlan, fiili ihraç tarihinden itibaren 90 içinde getirilmeyerek kendilerine satılan 
ihracat bedeli dövizlerin tamamım devretmek zorundadırlar. 

(11) Döviz devirlerinin süresi, “bir sonraki ay içinde TCMB ile mutabık kalman bir 
zamanda” olarak değiştirilmiştir. 

(12) Zorunlu devir oranı, 1989 yılı Aralık ayında yapılacak alışlara yüzde 21,2 Ocak 
1990 tarihinden itibaren yapılacak alışlara ise yüzde 20 olarak uygulanacaktır. 
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(13) Bankalar ile özel finans kurumlan, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 içinde 
getirilmeyerek kendilerine satılan ihracat bedeli dövizlerin tamamını, hesaba geçtiği 
ayı takip eden ay içerisinde TCMB ile mutabık kalman bir zamanda devretmek 
zorundadırlar. 

(14) Bankalar, özel fınans kurumlan ve PTT ihracat ve görünmeyen işlemlerden 
alışını yaptıklan dövizlerin bir kısmını TCMB’ye devrederken, bir kısmını da TCMB 
bünyesindeki döviz ve efektif piyasalanna bir sonraki ayın son iş gününe kadar satmak 
veya devretmek zorundadırlar. Yetkili müesseseler için zorunlu devir oranı yüzde 
25’tir. Ancak TCMB bünyesindeki döviz piyasasında işlem yapma yetkisi olan 
müesseseler yüzde 25’lik toplam döviz devirlerini bu piyasada satmak suretiyle yerine 
getirebilirler. Ancak, söz konusu müesseselerin yapacakları döviz satışlarının aylık 
asgari tutan 1 milyon dolardan az olamaz. Bankalar ile özel fınans kurumlan, TPKKH 
32 sayılı Karar çerçevesinde fiili ihraç tarihinden itibaren 180 içinde getirilmeyerek 
kendilerine satılan ihracat bedeli dövizlerin tamamını, hesaba geçtiği ayı takip eden 
ayın son iş gününe kadar devretmek zorundadırlar. 

(15) Bankalar nezdlerinde açılan altın depo hesaplarından TL olarak alışını yaptıkları 
altının yüzde 25’i oranında devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı 
kuruluşları ise yüzde 25 oranında, döviz piyasasında da satabilecek şekilde döviz devri 
yaparlar. Bu piyasalarda işlem yapamayan aracılar da, yapabilenler aracılığıyla devir 
işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu oranların üzerinde de TCMB’ye bildirim yapılması 
ve bunun kabul edilmesi halinde devir yapılabilir. 

(16) Bankalar nezdlerinde açılan altın depo hesaplarından TL olarak alışını yaptıkları 
altının yüzde 20’si oranında devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kıymetli maden 
aracı kuruluşları ise yüzde 20 oranında, döviz piyasasında da satabilecek şekilde döviz 
devri yaparlar. 

(17) Bankalar nezdlerinde açılan altın depo hesaplarından TL olarak alışını yaptıkları 
altının yüzde 18’i oranında devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı 
kuruluşları ise yüzde 18 oranında, döviz piyasasında da satabilecek şekilde döviz devri 
yaparlar. 

(18) Genelge ile zorunlu devir oranlarında aşamalı bir indirim öngörülmüştür. Buna 
göre Bankalar nezdlerinde açılan altın depo hesaplarından TL olarak alışını yaptıklan 
altının Mayıs 1996 ayında yüzde 16’sı, Haziran 1996 ayından itibaren yüzde 14’ü 
oranında devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşlan ise 
Mayıs 1996 ayında yüzde 16, Haziran 1996 ayından itibaren yüzde 14 oranında , döviz 
piyasasında da satabilecek şekilde döviz devri yaparlar. 

* Likidite Oranı : Bankaların döviz mevcutlannm döviz taahhütlerine bölünmesi ile 
elde edilmektedir. Döviz mevcutlan ile taahhütleri genelgelerde aynntılı olarak 
verilmektedir. 

** Kur Riski Oranı : Bankalann döviz mevcutlan ile döviz alacaklan toplamının 
döviz borçlan toplamına bölünmesi ile elde edilmektedir. 
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EK 8: KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA YAPILAN KESİNTİ ORANLARININ GELİŞİMİ 

RESMİ GAZETE TARİHİ 
KARAR NO. 

TCMB 
TEBLİĞ NO. 

KESİNTİ ORANLARI {yüzde) 

(1) (2) 
YÜRÜRLÜK 

TARİHİ 

15.12.1984 - 84/8860 BKK (1) 1 (1) 7.5 7.5 01 01.1985 

29.06.1985 2 7.5 10 01.01.1985 

(1) (2)  (3) 

13.09.1985-85/9818 BKK 3(2) 7.5 10 3 12.09 1985 
22.01.1987 11 (3) 10 10 3 01.01.1987 
06.02.1987 12(4) 10 10 3 06.02.1987 
01.07.1987 14(5) 6 6 5 01.07.1987 

(A) (B) _ (C) 

07.06.1988-88/12944 BKK 1 (6) 6 6 6 07.06.1988 
14.10.1988 2(7) 6 6 6 07.06.1988 

28.10.1989 3 6 6 1 28.10.1989 

(A) (B) (C) (D) 

28.08.1990 8 (8) 6 6 6 1 28.08.1990 
22.09.1995 12 (9) 6 6 6 6 15.09.1995 

20.12.1995 14 (10) 6 6 6 0 01.01.1996 
28.12.1995 15 6 4 6 0 01.01.1996 

22.07.1996 17(11) 6 4 6 6 22.07.1996 



KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ 
DİPNOTLAR 

(1) Fon’a kesinti yapılacak işlemler (1) Bankaların verdikleri kredilere tahakkuk 
ettirdikleri faizlerin yüzde 7.5’i oranında kredi alanlardan ilaveten tahsil edilecek 
miktar, (2) TCMB’nin Kamu Kuruluşlarına verdiği kredilere tahakkuk ettirdiği 
faizlerin yüzde 7.5’i oranında Fon’a yatıracağı kesintiler. 

(2) Fon’a kesinti yapılacak işlemlere (3) Bankaların kendi kaynaklarından döviz 
üzerinden ikraz anlaşması yaparak kullandırdıkları krediler ile Türkiye’de yerleşik 
kişilerin, yurtdışından sağlayacakları kabul kredileri, prefınansman kredileri ve mal 
mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat bedelleri üzerinde TL değerinin yüzde 3’ü 
oranında kesinti yapılması fıkrası eklenmiştir. 

(3) Fon’a kesinti yapılacak işlemlerden 1 ve 2 no.lu maddeler çerçevesinde orta ve 
uzun vadeli yatırım ve işletme kredilerinden (Teşvik Belgeli) kesinti yapılmaz. 

(4) Fon’a yapılacak kesinti oranı döviz kredilerinde: Bankaların kendi kaynaklarından 
döviz üzerinden ikraz anlaşması yaparak kullandırdıkları (ihracatın finansmanı için 
kullandırdıkları krediler ile dış ticaret sermaye şirketlerine döviz tahsisi mutad 
işlemlerde döviz olarak kullandırdıkları krediler hariç) kredilerde; a) TL olarak 
kullandırılması halinde kredi tutan üzerinden kredinin kullanıldığı tarihteki, b) Döviz 
olarak kullandınlması halinde döviz tutarı üzerinden tahsis tarihindeki. 

(5) Fon’a kesinti yapılacak işlemlerden 1 ve 2 no.lu maddeler çerçevesinde orta ve 
uzun vadeli yatınm ve işletme kredilerinden (Teşvik Belgeli) kesinti yapılmaz. Döviz 
kredilerinde Fon’a yapılacak kesinti oranı o tarihteki TCMB döviz alış kurlan esas 
alınarak bulunacak TL karşılığının yüzde 5’idir. 

(6) Fon’a kesinti yapılacak işlemler (A) Bankaların kullandırdıkları TL krediler, (B) 
Bankaların kendi kaynaklarından döviz üzerinden ikraz anlaşması yaparak 
kullandırdıkları krediler, (C) Kabul kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre 
yapılan ithalatta, şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, teşvik belgeli yatınm ve işletme 
kredilerinde, ihracatın finansmanı için kullandınlan kredilerde (prefınansman dahil), 
dış ticaret sermaye şirketlerine kendi ihtiyaçlan için döviz tahsisi mutad işlemlerde 
kullandınlan kredilerde bu oran “sıfır” dır. (A) bölümünde belirtilen fon kesintisi 
bankalarca tahakkuk ettirilen faizler üzerinden kredi alanlardan ek olarak tahsil edilir. 
Fon’a kesinti yapılmayacak krediler de tebliğde tanımlanmıştır. Ayrıca Fon’dan 
desteklenecek sektörlere ilişkin prim ödemeleri de belirtilmiştir. 

(7) Bankalarca, yatırım teşvik belgesine istinaden kullandınlan yatınm ve işletme 
kredilerinde, prefınansman dahil ihracatın finansmanı için TL veya döviz olarak 
kullandınlan kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandıncı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandınlanlar 
dahil) ve ihracatı teşvik belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal 
mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta bu oran “sıfır” dır. 
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(8) Fon’a kesinti yapılacak işlemlerin kapsamı değiştirilmiştir. Buna göre (A) 
Bankaların kullandırdıkları krediler, (B) Bankaların yurt dışından sağladığı krediler, 
(C) Bankalar dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler, 
(D) Kabul kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, şeklinde 
belirlenmiştir. Ayrıca, Bankalarca, yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırılan 
yatınm ve işletme kredilerinde, prefınansman dahil ihracatın finansmanı için TL veya 
döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından 
ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış 
ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin 
finansmanında kullandırılanlar dahil) ve ihracatı teşvik belgesi kapsamında kabul 
kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta bu 
oran “sıfır” dır. 

(9) Fon’a kesinti yapılan (A) maddesi iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda, tüketici 
kredileri (gerçek kişilere, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla, mal ve hizmet alımlan 
dolayısıyla açılmış olan krediler) ile Finansman Şirketlerine kullandırılan krediler yer 
almış olup kesinti oranı yüzde 10’dur. İkinci kısım diğer krediler olarak yer almış ve 
kesinti oranı yüzde 6 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, prefınansman dahil ihracatın 
finansmanı için TL veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye’de yerleşik 
kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik 
belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) ve ihracatı teşvik belgesi 
kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre 
yapılan ithalatta bu oran “sıfır” dır. 

(10) Prefınansman dahil ihracatın finansmanı için TL veya döviz olarak kullandırılan 
krediler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için 
sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar 
dahil) bu oran “sıfır” dır. 

(11) İhracatın finansmanı için TL veya döviz olarak kullandırılan krediler ile 
Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı 
kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) ve 
İhracatı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki kabul kredili, 
vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta bu oran “sıfır” 
dır. Türkiye’de kurulmuş bankaların yabancı bankalar veya yurt dışındaki kendi 
şubeleri adına yurt içinden kabul ettikleri mevduat veya aracılık ettikleri havalelerde 
karşılıklı olarak yurt dışından açtırılan mevduat hesapları ile havale olarak gelen ve 
Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanımına sunulan para, bu Tebliğ uygulamasında kredi 
olarak kabul edilir (Fiduciary İşlemler). 
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